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Produktion: Ekonomienheten Hjo kommun 
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1. Inledning 

I Inledningen återfinns kommunstyrelsens ordförande 
och oppositionsrådets sammanfattande kommentarer på 
det gångna årets händelser. Dessutom kan man läsa vår 
avgående kommundirektörs tillbakablick på hennes tid i Hjo 
kommun.

2. Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen följer i allt väsentligt RKR:s rekom-
mendation nr.15 och innehåller övergripande beskrivningar 
av kommunens ställning och utveckling, organisation, styr-
modeller etc.

3. Finansiella rapporter

I detta block återfinns kommunens    
redovisningssprinciper därefter resultaträkning, kassaflöde-
sanalys, balansräkning samt nothänvisningar. 

4.  Verksamhetsberättelser 

I detta block återfinns redogörelser av Hjo kommuns verk-
samheter under 2019. Inom varje  område beskrivs viktiga 
händelser, framtid, en kortfattad ekonomisk analys, samt 
verksamhetsmått. Även en kortfattad redovisning av kom-
munens bolag och kommunalförbund återfinns här.

5. Övrigt 

I detta block återfinns beskrivning av vårt miljöarbete, 
folkhälsoarbete samt en detaljerad redogörelse av arbetet 
med att nå vår vision och kommunfullmäktiges prioriterade 
mål.

 

` 
  

1. Inledning 
I Inledningen återfinns kommunstyrelsens 
ordförande samt oppositionsrådets 
sammanfattande kommentarer på det gångna 
årets händelser. Kommunens organisation och 
dess ledamöter. 

 

2. Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen utgör en sammanfattning 
av årsredovisningen, där väsentliga delar av 
kommunens ekonomi och verksamhet fokuseras. I 
förvaltningsberättelsen redovisas en 
omvärldsanalys, målredovisning, kommunala 
jämförelser, finansiell analys, driftsredovisning, 
investering- och exploatering redovisning, 
folkhälsa- och miljöredovisning samt kommunens 
personalredovisning. 

 
 

 

3. Verksamhetsberättelse 
I detta block återfinns en samlad bild av Hjo 
kommuns verksamheter under 2019. Inom varje 
område beskrivs viktiga händelser, framtid, en 
kortfattad ekonomisk analys, samt 
verksamhetsmått. Även en kortfattad redovisning 
av kommunens bolag och kommunalförbund 
återfinns här. 

 

 

 4. Finansiella räkenskaper 
I detta block återfinns kommunens 
redovisningsprinciper därefter resultaträkning, 
balansräkning och kommunens nothänvisning. 

 

5. Övrigt 
I detta block återfinns revisionsberättelsen, 
nyckeltal för de senaste 5 åren samt ordlista och 
definitioner. 

 
 
 
 
 
 
Årsredovisningen publiceras varje år på Hjo kommuns 
hemsida, www.hjo.se 

 
 

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av verksamheten för det gångna året och avlämnas av kommunstyrelsen till 
kommunfullmäktige. Den vänder sig också till dig som är invånare eller företagare i kommunen, och naturligtvis till kreditgivare, 
leverantörer och samarbetspartner. Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppföljningen har gått och hur skatte-
pengarna har använts. Hjo kommuns årsredovisning är uppdelad i fem block enligt nedan:

Så läser du Hjo kommuns årsredovisning:

 

` 
  

1. Inledning 
I Inledningen återfinns kommunstyrelsens 
ordförande samt oppositionsrådets 
sammanfattande kommentarer på det gångna 
årets händelser. Kommunens organisation och 
dess ledamöter. 

 

2. Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen utgör en sammanfattning 
av årsredovisningen, där väsentliga delar av 
kommunens ekonomi och verksamhet fokuseras. I 
förvaltningsberättelsen redovisas en 
omvärldsanalys, målredovisning, kommunala 
jämförelser, finansiell analys, driftsredovisning, 
investering- och exploatering redovisning, 
folkhälsa- och miljöredovisning samt kommunens 
personalredovisning. 

 
 

 

3. Verksamhetsberättelse 
I detta block återfinns en samlad bild av Hjo 
kommuns verksamheter under 2019. Inom varje 
område beskrivs viktiga händelser, framtid, en 
kortfattad ekonomisk analys, samt 
verksamhetsmått. Även en kortfattad redovisning 
av kommunens bolag och kommunalförbund 
återfinns här. 

 

 

 4. Finansiella räkenskaper 
I detta block återfinns kommunens 
redovisningsprinciper därefter resultaträkning, 
balansräkning och kommunens nothänvisning. 

 

5. Övrigt 
I detta block återfinns revisionsberättelsen, 
nyckeltal för de senaste 5 åren samt ordlista och 
definitioner. 

 
 
 
 
 
 
Årsredovisningen publiceras varje år på Hjo kommuns 
hemsida, www.hjo.se 
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Oppositionsrådet 
sammanfattar året som gått

Året som gått så uppnådde Hjo kommun årets resultat med drygt 
8,5 mkr vilket var i enlighet med målresultatet i budget 2019. Vid 
delårsbokslutet visade prognoserna på något annat, men insatser 
och återhållsamhet in i det sista gjorde att kommunen uppnådde 
resultatet. Skatteuttaget är 21:57 de senaste 5 åren. Utmaningen 
är att inte eller att höja kommunalskatten, vilket är en politisk 
fråga. 

Befolkningsutveckling och nybyggnation.

Hjo kommun har de senaste fem åren haft en positiv befolkning-
sutveckling. Sammanlagt har antalet personer ökat med 227, från 
8.983 till 9.210 invånare), vilket är mycket glädjande. År 2019 
ökade invånarantalet med 34 personer och uppgick per den 31 
december 2019 till 9.210 invånare.  Antalet anställda i kommunen 
var vid bokslutet 771 personer, jämför man även här med en 
femårsperiod har antalet anställningar inom kommunen ökat med 
50 personer. Åldersstrukturen bland anställda har ändrats en av 
anledningarna är att pensionsåldern ändrats till 67 år. Mest syns 
det inom Barn och utbildning. Positivt att notera från bokslutet är 
att personal som är under 30 år, har ökat från 87 personer 101 
personer. Det blir spännande att följa befolkningsutvecklingen på 
sikt när byggnationen av villor fortsätter i Hjo. Man kan nog räkna 
med en befolkningsökning då byggnationen av lägenheterna bakom 
Sjöryd står klar. Hjo kommun kommer stå sig väl i konkurrensen 
om inflyttade personer utifrån en småkommuns perspektiv.

Förväntningar och utmaningar inom de närmaste tre 
åren.

Hjo kommun har en  beslutsam tjänstemannaorganisation. 
Beslutsvägarna är korta och effektiva. Det kan märkas när negativa 
ekonomiska prognoser redovisas och beslut kommer från politik-
en. Handeln i Hjo fortsätter som det ser ut att minska om man 
läser sammanställningen i måluppfyllelsen. Utvecklingsområde 3: 
Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling. 
”Ej uppfyllt” Visst, det är handlarna gemensamt som äger frågan 
tillsammans med handelsutvecklaren. Hur mycket ska, eller kan 
politiken stimulera i utvecklingen attraktivt Hjo. Mycket har gjorts 
genom åren. Detta är och har varit en utmaningsfråga och oron 
från befolkningen är befogad.  

Ny F-6 skola byggs och är ett stort projekt. Byggnaden byggs med 
inspiration från Hjobördiga Estrid Ericson vid Lundbyområdet. 

Starten med arbetet, heltid som norm är påbörjad. I bokslutet 
går det att läsa, andelen heltidsanställda under 2019 uppgick till 
58% och har endast ökat med ett par procentenheter under de 
senaste åren. Jämfört med 2018 uppgick de till 56 %. Den största 
andelen deltidsanställda finns inom verksamhetsområdet Vård 
och omsorg, med endast 26% heltidstjänster. Det är viktigt att 
man arbetar långsiktigt och tålmodigt med införandet. Det är en 
jämställdhetsfråga och en kompetensförsörjningsfråga på sikt. 
Detta ställer stora krav på ledarskap och kollektivet i samsyn på 
införandet.   

En sammanhållen politik i en svår tid.

I skrivande stund läggs otrolig energi att organisera kommunen 
mot hotet av Pandemin Corona 19. Vilka effekter det här kommer 
få kortsiktigt och långsiktigt för kommunens verksamheter, både 
ekonomiskt och personalmässigt, är idagsläget svårt att förutse 
och får steg för steg följas upp och analyseras efter 2020 års 
bokslut.  När det gäller politiska beslut så långt det är möjligt så 
är det bättre att sträva efter en sammanhållen politik i en svår 
tid för kommunens befolkning. Det får inte handla om kostnader 
före verksamhetens kvalité och säkerhet.  De skatteprognoser 
och eventuella svårutsägbara utgifter som drabbar kommunen är 
i skrivande stund svåra att förutspå. Det här är inte unikt för Hjo 
kommun. Detta drabbar hela samhället i Sverige. Såväl kommun, 
region och näringsverksamhet.

Pierre Robert Rydén (s)
    Oppositionsråd
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Kommunstyrelsens ordförande 
sammanfattar året som gått

I skrivande stund befinner vi oss alla i en tid där det mesta vi 
trodde var solitt och säkert helt omkullkastats av något så litet 
och osynligt som ett livsfarligt virus. Hela världen har stannat 
upp och hur framtiden ter sig är helt oförutsägbart. Näringslivet, 
kulturlivet, besöks- och transportnäringen, flyg, tåg, bilar - allt 
står still, allt roligt och icke absolut nödvändigt är inställt, stäng 
och skjutet på framtiden. Vi ska undvika sociala kontakter, inte 
träffas och helst sköta det mesta via Skype och Teams och andra 
nätbaserade mötesplatser. Allt för att hindra kraftig smittspridning 
och att sjukvården därmed riskerar att kollapsa. När jag ur detta 
perspektivet ser tillbaka på 2019 känns det som ett mycket lugnt 
och händelselöst år, vilket naturligtvis inte var fallet. 

Hjo växer och fler vill flytta hit. Detta har föranlett att arbetet 
med att göra det möjligt fortsatt under året. Exploatering av 
Knäpplan västras 22 tomter har tagit fart, Orrlyckans förskola 
har byggts ut permanent, planeringen av den nya skolan samt 
om- och tillbyggnationen av Korsberga skola har projekterats 
och arbetet med att få till planändringarna för bostadsbebyggelse 
på Sjörydsområdet har accelererat. Sigghusbergs demensboende 
byggs ut med ytterligare platser och planering pågår av upprust-
ning av vågbrytaren. Fiberutbyggnaden har genomförts enligt plan 
och närmare 95% av kommunens invånare har idag tillgång till 
fiber om de så önskar.  Arbetet med att förbättra service och 
tillgänglighet pågår ständigt i hela kommunens verksamhet allt för 
att skapa ännu bättre förutsättningar för människor att leva, verka 
och bo i Hjo kommun.

Då vi befinner oss i början av en tuff investeringsperiod är be-
hovet av att hålla de budgeterade ramar som lagts ut stort. Kom-
munens resultat 8,5 miljoner kronor, en halv miljon över budget, 
kan lura en att tro att vi lyckats hålla vår driftsbudget men våra 
enheter brottas med bekymmer som vi omgående måste komma 
till rätta med. Skolans återkommande överdrag och sviktande 
måluppfyllnad har olika förklaringar år från år vilket inte håller i 
längden. Vi har gott om resurser till skola- och barnomsorg jäm-
fört liknande kommuner så de överdrag vi ser är inte acceptabla. 
Kraftfulla åtgärder kommer behöva vidtas under 2020 både vad 
gäller budgetföljsamhet och elevernas måluppfyllnad. 

Socialtjänsten ser ett ökat inflöde av orosanmälningar och ett 
större behov än någonsin av att familjehemsplacera barn samt 
att institutionsplacera vuxna med missbruksproblem.  Att arbeta 
förebyggande och vara tidiga med insatser för utsatta grupper 
är ett måste även framgent för att hindra att fler hamnar i utan-
förskap. Inom äldreomsorgen ser vi ökade behov beroende på 
vår åldrande befolkning där önskan om att bo kvar hemma kräver 
mer resurser till kommunens hemtjänst. Vi blir färre i yrkesverk-
sam ålder som ska sörja för fler äldre, en situation som vi delar 
med hela västvärlden. För att klara detta måste vi ha rätt kom-
petens på rätt plats vid rätt tillfälle! Detta innebär att vi måste 
vara på tå och erbjuda god arbetsmiljö, rätt förutsättningar för att 
utföra arbetsuppgifterna, rätt lön, utvecklingsmöjligheter och hel-
tidsanställningar i större omfattning.  Arbetet med att lägga planen 
för allt detta har pågått under 2019 och genomförs nu succesivt. 

Jag vill rikta ett stort TACK till alla kommunens medarbetare som 
arbetar hårt, har höga ambitioner och förser oss Hjobor med god 
service dygnet om under årets alla dagar. Ni är ovärderliga!

2019 var med andra ord inget lugnt år men nu står vi inför verkli-
ga utmaningar. Allt det vi såg och planerade inför kvarstår men 
till detta kom Corona. Nu kommer tillsammanskapet att prövas 
och vi kommer att behöva prioritera om och hjälpas åt på sätt 
som vi aldrig gjort förut. Jag tror att detta är jättenyttigt för oss 
alla. Vi har haft det bra i Sverige, kanske för bra?  Vi kommer att 
få leva med större förändringar framöver än vad vi är vana vid, vi 
kommer tvingas att göra annorlunda och mycket som hittills varit 
självklarheter för oss kommer att omprövas. Nu om någonsin är 
vår vision en sanning – Tillsammans skapar vi framtidens Hjo!

Catrin Hulmarker (m)
     Kommunalråd
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Tillbakablick på min tid som kommunchef/kommundirektör

Den 16 mars 2011 blev jag uppringd av kommunstyrelsens ord-
förande i Hjo, Catrin Hulmarker, som erbjöd mig tjänsten som 
kommunchef i Hjo. Utifrån mitt livs motto ”Kan andra så kan 
jag, ingenting är omöjligt”, bestämde jag mig direkt för att anta 
utmaningen. Det är något som jag aldrig ångrat! Det har varit 
en ynnest att få vara med och påverka utvecklingen i Hjo under 
nästan ett helt årtionde! 

Mitt första uppdrag blev att leda arbetet med en ny vision för Hjo. 
Jag ville samla krafterna hos alla med Hjosand mellan tårna. Det 
skulle bli en vision som kändes i hjärtat hos alla Hjobor. För att 
komma framåt behövde vi tillsammans se både utmaningar och 
vår kommuns fantastiska möjligheter. 

Under två år jobbade vi tillsammans med Hjoborna kring den 
framtida utvecklingen av Hjo. Det kom närmare 2 000 inspel, 
tankar och idéer som formade den vision som antogs av kom-
munfullmäktige i februari år 2013. Samma år som vi firade 600 år! 
”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” blev vår vision, och sex 
områden valdes ut som särskilda utvecklingsområden. Det fanns, 
och finns, en stolthet bland oss som bor och verkar i Hjo och en 
enorm vilja att utveckla potentialen.

Jubileumsåret med alla dess aktiviteter och hyllningar till Hjo blev 
det bästa startskottet för ett mer levande Hjo året runt. 

Sedan dess har fokus legat på att utveckla Hjo, både som boende-
kommun och besöksmål. Hjo ska vara en kommun som människor 
i alla åldrar dras till, men kanske framför allt familjer som vill att 
deras barn och ungdomar ska få växa upp på en trygg plats med 
hög livskvalitet. 

När jag ser tillbaka på åren som gått är det glädjande att befolk-
ningen har ökat till cirka 9 200 invånare. Hjo tätort har utvecklats 
med nya bostadsområden som Knäpplanområdet, Baggstedska 
gården, Kvarteret Rönnen och inom snar framtid Sjöryd. Gläd-
jande nog har vi under de senaste åren haft ett ökat behov av sko-
la och förskola och vi har invigt en helt ny förskola på Knäpplan 
och startat upp förskoleklasser på Skutan. Just nu pågår arbetet 
inför en om- och tillbyggnad av Korsberga skola eftersom behovet 
av förskoleplatser ökar. Under våren 2020 börjar vi bygga den nya 
Estrid Ericsson skolan som ska stå färdig inför vårterminen 2022 
och utbyggnaden av Sigghusbergs äldreboende är i slutfasen och 
under våren är det dags för inflytt.

När vi startade visionsarbetet kände vi att Hjo var en oslipad dia-
mant. Idag är jag stolt över hur varsamt vi tillsammans slipat dia-
manten och gjort vår stad ännu mer attraktiv genom renoverin-
gen av både torget, hamnen och pirarna, för att inte tala om det 
ansiktslyft som skett i vår numera kulturminnesmärkta Stadspark 
med nyrenoverade villor, välvårdad park och nya umgängesytor 
tillgängliga för alla. 

I visionsarbetet efterfrågade ungdomarna en actionpark och att 
kunna inviga den på Guldkroksområdet var en höjdpunkt jag 
minns med glädje. Det ska bli spännande att se hur Guldkroksom-
rådet fortsätter att utvecklas under kommande år. 

Ett mer levande Hjo året runt har vi också fått förutsättningar för 
tack vare utomhusgymmet i parken som aktiverar både unga och 
gamla och Kulturkvarteret Pedagogien som under tre år formades 
till att idag vara en mötesarena för våra hjobor och besökare och 
som invigdes i sin helhet under pompa och ståt hösten 2018. 

Listan på saker som vi har gjort tillsammans i visionens anda är 
lång och detta är bara ett axplock. För mig som kommundirektör, 
för min förvaltning och i vårt goda samarbete med politiken har 
visionen betytt oerhört mycket då den hjälpt oss alla att hålla 
riktningen i utvecklingen av Hjo. Jag hör ibland besökare säga att 
det hänt så mycket i Hjo på kort tid, att det verkligen syns att vi är 
en välmående och levande kommun trots vår litenhet. 

Jag ser också att all den här framåtandan, energin och utvecklingen 
av vår kommun har krävt mycket av de som arbetar med samhäll-
sbygget i vår organisation. I den nära framtiden kan det finnas ett 
behov att stanna upp och ta hand om det som vi gjort.  Tillsam-
mans har vi skapat många mötesplatser i Hjo det senaste årtion-
det, och företag, föreningar och enskilda individer har tillsammans 
med kommunen hjälpt till att fylla dem med liv.

Nu har tidpunkten kommit att få lämna över förvaltningens 
framtida arbete till min efterträdare Eva Ulfenborg som med sin 
mångåriga ledarskapserfarenhet kommer att fortsätta utvecklingen 
av Hjo - Tillsammans med er alla.
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Precis som jag fick i uppdrag att ta fram en vision så kommer Eva 
få uppdraget att se över vår nuvarande och målen som hör till. 
Detta innebär inte att den nuvarande visionen skrotas. Tvärtom 
har våra politiker varit tydliga med att Tillsammansbegreppet och 
vår värdegrund Det goda mötet ska vara grunden för kommunens 
arbete även under kommande år. Samhället står inför stora  
utmaningar och även i Hjo behöver vi knyta an till de globala 
målen i Agenda 2030 för att uppnå social, miljömässig och   
ekonomisk hållbarhet. Översynen av visionen ska ge möjlighet för 
hela samhället och alla som bor och verkar här att vara med och 
påverka framtidens Hjo. 

Om det är något jag vill ha bidragit till i Hjo, så är det öppna 
och goda möten mellan människor, och jag hoppas att Hjoborna 
fortsätter att visa stort samhällsengagemang även under kom-
mande år. Det har varit en ära att få arbeta i er tjänst. Tack för alla 
goda möten! 

Kommundirektör
Lisbeth Göthberg
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Översikt över kommunens utveckling

I tabellerna nedan lämnas en översikt över de senaste fem åren för såväl kommunkoncernen som kommunen. Bolagens verksamhet 
består i huvudsak av Hjo Energi AB som bedriver verksamhet inom elnät, elinstallation, fjärrvärme och stadsnät inom Hjo kommun. 
Kommunen har inte något allmännyttigt bostadsbolag.  I tabellerna nedan lämnas en översikt över de senaste fem åren för såväl kom-
munkoncernen som kommunen. 

(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Verksamhetens intäkter 184 237 217 205 205

Verksamhetens kostnader -600 -667 -669 -668 -689

Skatteintäkter och            
statsbidrag 

458 482 505 519 535

Årets resultat 15 21 20 20 12

Soliditet (%) 52 49 47 48 48

Soliditet inkl. totala        
pensionsförpliktelser (%)

18 21 22 25 26

Nettoinvesteringar 80 68 71 58 46

Självfinansieringsgrad (%) 52 75 73 96 106

Antal anställda 743 792 774 753 797

Investeringar/medborgare 
(kr)

8 906 7 512 8 248 6 321 5 863

Kommunkoncernen redovisade för 2019 ett resultat om 12 mnkr, 
vilket är 8 mnkr lägre än de senaste årens resultat. Resultat-
försämringen kan till lika delar hänföras till kommunen som till 
kommunens bolag. Inom bolagssfären är det framförallt låg årsme-
deltemperatur som gör att försäljning och resultat inom el och 
fjärrvärme har sjunkit. 

I övrigt ger översikten över koncernen en relativt stabil bild. Trots 
relativt höga investeringar de senaste åren har soliditeten i stort 

sett bibehållits.

Kommunkoncernen Kommunen

(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Antal invånare 8 983 9 052 9 093 9 176 9 210

Kommunal skattesats (%) 21,57 21,57 21,57 21,57 21,57

Verksamhetens intäkter 124 167 143 128 126

Verksamhetens kostnader -553 -616 -615 -610 -629

Skatteintäkter och            
statsbidrag 

458 482 505 519 535

Årets resultat 9 13 12 14 9

Soliditet (%) 60 55 52 53 52

Soliditet inkl. totala        
pensionsförpliktelser (%)

15 18 19 22 23

Nettoinvesteringar 68 48 53 40 34

Självfinansieringsgrad (%) 38 68 62 90 93

Långfristiga låneskulder 36 84 109 86 97

Antal anställda 721 769 748 727 771

Inom kommunens verksamhet är det framförallt mindre rikta-
de statsbidrag samt sämre utfall i kostnadsutjämningssystemen 
i kombination med högre kostnader inom Barn och utbildning 
som förklarar det försämrade resultatet jämfört med föregående 
år. Resultatet uppgår till ca 1,7 procent av skatter och generella 
statsbidrag, vilket är något lägre än SKRs rekommendationer. 
Kommunen har de senaste åren haft höga investeringar vilka till 
viss del finansierats med lånade medel och självfinansierings-
graden bör på lång sikt förbättras. Soliditeten inklusive totala 
pensionsåtaganden har dock stärks årligen och uppgår till ca 23 
procent vid utgången av 2019. Antalet invånare har de senaste fem 
åren ökat i en, om än maklig, ändå stabil takt.
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Den kommunala koncernen

Den kommunala koncernen består av moderbolaget Hjo Stadshus AB, och de helägda dotterbolagen Hjo Energi AB, Hjo Energi Elhandel 
AB samt AB Hjo Småindustrier. Utöver dessa ingår också 2 bolag som innehas med minoritetsintresse, Bredband Östra Skaraborg AB, 
samt HjoTiBorg Energi AB.

Kommunen har också samverkan med KHF Äldrehem i Hjo ekonomisk förening, som är en kooperativ hyresrättsförening, med kom-
munen som medlem. Föreningen äger fastigheten Glasblåsaren 1 (Sigghusberg), som är ett särskilt boende för personer med demens.  

Verksamhet bedrivs också genom ett antal kommunalförbund och gemensamma nämnder vars verksamhet beskrivs på kommande 
sidor.

 

Hjo kommun

AB Hjo småindustrier Hjo energi AB

Hjo energi elhandel AB

HjoTiBorg energi AB (30%)

Bredband Östra Skaraborg AB

Hjo stadshus AB
f.d. AB Hjo bostäder
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Kommunal verksamhet i andra former

Kommunal verksamhet utförs i huvudsak i Hjo kommuns egen regi. Då Hjo är en liten kommun träffas dock en del 
överenskommelser med andra kommuner i vår närhet om att samverka inom vissa lämpliga områden. Samverkan sker för 
att kunna upprätthålla hög kvalitet och samtidigt hålla kostnaderna nere. Nedan följer en kortfattad redogörelse av de 
kommunalförbund och andra organisationer som utför kommunal service åt Hjo kommuns invånare.

 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kommunalförbund med medlemskommunerna, Hjo, Tibro, 
Karlsborg, Mariestad, Töreboda, Gullspång och Skövde. Förbundet svarar för räddningstjänst och 
förebyggande brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), samt tillståndsgivning och tillsyn 
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

RÖS uppdrag som skall lösas över tid är att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra 
räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor och medverka till samhällets krishantering. Tilldelad 
ekonomi och resurser i övrigt utgör grundfundamenten i all vår verksamhet. RÖS skall i samverkan 
med andra öka insikten och förståelsen för vikten av att förebyggande åtgärder vidtas i syfte att före-
bygga och identifiera möjliga risker samt olyckor.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälso-
skyddsområdet samt livsmedelskontroll för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. 

• Tillsyn/kontroll och prövning enligt bland annat miljöbalken och livsmedelslagen. 
• Miljönämnden ska följa utvecklingen inom miljö- och hälsoskyddsområdet i kommunerna Falkö-

ping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.
• Miljönämnden ska lämna råd och upplysningar till allmänheten i frågor som omfattas av nämn-

dens ansvarsområde.

Skaraborgs Kommunalförbund utgör plattformen för det gemensamma delregionala utvecklingsarbetet 
i Skaraborgs 15 kommuner. Förbundet skall särskilt verka inom följande områden:

• Tillväxt och utveckling
• Verksamhetsstöd och intressebevakning

I det gemensamma utvecklingsarbete för Skaraborg har arbetet i förbundet strukturerats i fyra 
utvecklingsområden:
• Regional utveckling
• Hållbar samhällsutveckling
• Kunskapsutveckling
• Välfärdsutveckling

 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som bedriver språktolkförmedling och översättnings-
service. Medlemskommunerna är:  Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, 
Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, 
Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Öckerö, samt Västra Göta-
landsregionen.
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Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet som främst styrs av kommunallagen. Överför-
myndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn skyd-
dar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den 
anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för att hjälpa honom eller henne. Ett sammarbete 
mellan Falköping, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Gullspång, Bollebygd, Herrljunga, 
Svenljunga,  Vårgårda, Tranemo, Skara och Lidköping.

Avfallshantering Östra Skaraborg är ett kommunalförbund med ansvar för insamling och behandling 
av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande.

AÖS bildades den 1 januari 2000 av Hjo, Skövde och Tibro. Karlsborg anslöt sig till förbundet 2001, 
Töreboda 2005, Falköping 2008 och Skara 2014. De senaste medlemmarna är Gullspång och Marie-
stad som anslöt sig till AÖS den 1 januari 2016.

Samordningsförbundet Östra Skaraborg finansieras gemensamt av Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg, 
Falköping och Tidaholms kommuner, Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och Försäkrings-
kassan. Samordningsförbundet Östra Skaraborgs uppgift är att bidra till att ingående myndigheter kan 
utveckla sina verksamheter så att människors behov av samordnade rehabiliteringsinsatser tillgodoses.

Kollektivtrafiknämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg. Nämnden 
ansvarar för allmän och särskild kollektivtrafik. Samarbetet i Kollektivtrafiknämnden regleras i ett 
samverkansavtal mellan kommunerna och genom nämndens reglemente. Nämndens uppdrag är att 
företräda kommunerna i samverkansfrågor gällande kollektivtrafikens utveckling, tillsammans med 
Västra Götalandsregionen som är ekonomiskt ansvarig och Västtrafik som planerar och utför trafiken. 
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Kommunala bolag

Respektive bolag i koncernen har under året bedrivit den verksamhet som har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, vilket redovisats i de uppföljningar som bolaget 
redovisat till kommunfullmäktige. 

Respektive bolag i koncernen har under året bedrivit den 
verksamhet som har varit förenlig med det fastställda kom-
munala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna, vilket redovisats i de uppföljningar som bolaget 
redovisat till kommunfullmäktige. 

Hjo Stadshus AB
Hjo Stadshus AB är koncernmoder för Hjo kommuns bolag. 
Bolaget äger och förvaltar aktier i bolag inom Hjo kommunkon-
cern.

Årets resultat och verksamhet
Resultatet 2019 före bokslutsdispositioner och skatt uppgick 
till -535 tkr. Årets övriga kostnader, som i huvudsak utgörs av 
räntekostnader, täcks av koncernbidrag från dotterbolagen.  
Bolaget är koncernmoder för Hjo kommuns bolag med de hel-
ägda dotterbolagen Hjo Energi AB och AB Hjo Småindustrier.

Nyckeltal 2016 2017 2018 2019

Soliditet  % 10,9 10,9 10,9 10,9

Balansomslutning, mnkr 45,0 45,0 45,0 45,0

Nettoomsättning, mnkr   0,0   0,0   0,0   0,0

Årets resultat, mnkr                
(efter bokslutsdisp. och 
skatt)

  0,0   0,0   0,0   0,0

AB Hjo Småindustrier
AB Hjo Småindustrier ägs till 100 % av Hjo Stadshus AB och 
bedriver uthyrning av industrilokaler i Hjo kommun.

Årets resultat och verksamhet
Resultatet 2019 före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 
89 tkr. Under 2019 har drygt 99 % av lokalerna varit uthyrda. 
Under året har bolaget genomfört en större reparation av en av 
fastigheterna där stor del av fönstren bytts ut. Under året har 
också VD-byte skett.

Hjo Energi Elhandel AB
Hjo Energi Elhandel AB ägs till 100 % av Hjo Energi AB och be-
driver handel med el. Elinköpen sker genom ett gemensamt bo-
lag, HjoTiBorg Energi AB. HjoTiBorg Energi AB ägs till 30 % av 
Hjo Energi Elhandel AB, 30 % av Karlsborgs Energi Försäljnings 
AB, 30 % av Tibro Energi AB samt 10 % av Almnäs Elhandel AB.

Årets resultat och verksamhet
Resultatet 2019 före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 
0,9 mnkr. Omsättningen i bolaget har ökat med ca 1 mnkr i för-
hållande till föregående år. Året har varit varmare än normalt, 11 
% varmare än ett normalår, försäljningsvolymen är därmed lägre 
än föregående år. Elpriserna sjönk i början av året för att sedan 
stabilisera sig med en sjunkande trend de sista veckorna.

Bolaget har en inköpspolicy som innebär att inköpspriset för 
kommande leveranser är känt, vilket innebär att bolaget kan 
justera försäljningspriset för de kunder som har ett rörligt 
elpris. Detta medför också att bolagets risker vid snabba 
prisförändringar har minimerats. Volymförändringar som sker 
hos kunderna kan dock inte säkras i förväg. Utfallet avseende 
volymrisken (verklig förbrukning jämfört med prissäkrad volym) 
har påverkat årets resultat positivt.

• Bolaget hade vid årsskiftet 3 169 kunder  (föreg. år 3 148).
• Såld energimängd under året uppgick till 39 817 MWh 

(föreg. år 41 325). 
• Antal kunder på den lokala marknaden utgör 84 % (föreg. 

år 84%).

Koncernen Hjo kommun
Utöver kommunallagen och aktiebolagslagen regleras bolagens 
verksamhet genom:

• Bolagsordningen

• Ägardirektiven

• Eventuella avtal mellan kommun och bolag.

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019

Soliditet  %  80,7  80,4  87,9  80,4   87,9

Balansomslutning, 
mnkr

   5,3    5,4    5,4    5,4    5,4

Nettoomsättning, 
mnkr

   1,4    1,5    1,5    1,5    1,5

Årets resultat, mnkr                
(efter bokslutsdisp. 
och skatt)

   0,1    0,0    0,3    0,0    0,3

Nyckeltal 2016 2017 2018 2019

Soliditet  %   36,2   35,3   57,0  63,0

Balansomslutning,  mnkr   11,9   13,2    9,4    9,0

Nettoomsättning,  mnkr   19,1   20,7   21,5  22,5

Årets resultat,  mnkr                
(efter bokslutsdisp. och skatt)

   0,4    0,3    0,7    0,5
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Hjo Energi AB
Hjo Energi AB ägs till 100 % av Hjo kommun. Bolagets verksam-
het består av elnät, elinstallation, fjärrvärme, bredband och 
kabel-TV inom Hjo kommun. 

Årets resultat och verksamhet
Resultatet 2019 före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 
4,2 mnkr (6,3). 

Installationsavdelningen har haft en bra beläggning under året, 
vilket bidragit till ett bra resultat. Elinstallationsverksamheten 
innefattar nyanläggnings- och ändringsarbeten, service samt 
försäljning av elmateriel främst inom industri och bostadsbygg-
nadsområdet. Arbetet inom elnätet har under året framförallt 
utgjorts av anslutning av villor på bostadsområdet Knäpplan, 
utbyggnad av inudstritomter på Metallvägen samt förstärkning 
av HSP-nät till Sjöhaga. Utbyggnad av Knäpplan Västra villaom-
råde har påbörjats under året. Arbetet med att byta ut samtliga 
elmätare har fortsatt, och under året har 532 mätare bytts ut. 
Nätverksamheten omfattar transport av el till 3 588 (f.år 3 588) 
kunder och en överförd energimängd på 54 809 MWh (f. år 58 
160 MWh), exklusive förluster.

Stadsnätet har fortsatt med utbyggnad av fibernät både på lands-
bygd och i Hjo Stad. På stadsnätet fanns det vid årets slut 2 186 
(1 938) anslutna fiberkunder. 

Vid årsskiftet var 37,3 km (f.år 37,0 km) kulvert nedlagd och 
servisledningar till 681 (f.år 674) fastigheter installerade. Försälj-
ningen av fjärrvärme uppgår till 32 501 MWh (f. år 33 928 MWh)

Investeringar
Investeringarna under året har uppgått till 12,6 mnkr (f. år 17,4 
mnkr) och består till största delen av utbyggnad av fibernätet i 
kommunen. 

Miljö
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. 
Tillståndet som Länsstyrelsen beviljat 2017-09-21 omfattar drift 
av biobränslepannor och en oljepanna med totalt tillförd effekt 
25 MW. Vid gjorda kontrollmätningar så har givna värden enligt 
erhållet tillstånd inte överskridits. Bränslet utgörs av skogs- och 
sågverksflis som levereras från platser inom en radie på 3-5 mil 
från Hjo. Bolaget följer den miljöpolicy som kommunen som 
ägare fastställt.

Måluppfyllelse
Hjo Energi AB:s elnätstaxor ligger i jämförelse med övriga 
elnätsföretag i regionen (Västra Götaland) i den nedre kvartilen. 
Det innebär att ägarens mål, att bolagets eltaxor ska vara under 
regiongenomsnittet, är uppfyllt. Hjo Energi AB har hela elnätet 
nedgrävt, vilket inneburit att bolaget inte haft några stora stör-
ningar på elnätet. Då alla transformatorstationer har redundant 
matning är risken för långa strömavbrott, orsakat av oväder el-
ler annan yttre lokal påverkan, väsentligt lägre än för elnät med 
luftledningar. Bolaget har en hög rörlig andel i bolagets taxor för 
elnät och fjärrvärme, vilket medför en högre risk beroende på 
väder. Att hela elnätet är nedgrävt medför en lägre risk.

Mnkr Försäljning      Lån       Borgen

  K           S   K        S     K            S

Hjo kommun 12,6      2,2   0         0 100,5            0

Hjo Stadshus AB     0         0   0         0      0        40,0

Hjo Energi AB  2,2     11,9   0         0      0        60,0

Hjo Energi Elhandel 
AB

   0          0   0         0      0            0

AB Hjo Småindu-
strier

   0       0,7   0         0      0            0

Bredband Östra 
Skaraborg

   0         0   0         0      0          0,5

Mnkr Ägartill-
skott

Koncernbi-
drag

Utdelning

   K        S   K           S   K        S

Hjo kommun    0         0    0           0   0         0

Hjo Stadshus AB    0         0   0 ,5        0   0         0

Hjo Energi AB    0         0    0           0   0         0

Hjo Energi Elhandel 
AB)

   0         0    0           0   0         0

AB Hjo Småindu-
strier

   0         0    0         0,5   0         0

Ekonomiska engagemang mellan kommunens koncernföretag

Tabellerna ovan visar en samlad bild över de ekonomiska engagemangen mellan koncernens olika enheter. K=köpare, S=säljare

Nyckeltal 2016 2017 2018 2019

Soliditet  %  54,8   51,6   51,3  52,8

Balansomslutning,  mnkr 134,0 155,9 168,3 170,0

Nettoomsättning,  mnkr  65,5  66,2   69,4   70,1

Årets resultat,  mnkr                
(efter bokslutsdisp. och skatt)

   2,2    1,1    2,2    2,5
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Viktiga förhållanden för resultat  och ställning            

Konjunktur och skatteintäkter

Senaste tillgängliga skatteunderlagsprognosen från Sveriges kom-
muner och regioner (SKR) är från februari 2020. SKR bedömer 
att vi är på toppen av en konjunkturcykel och att en ”mild lågkon-
junktur” är på väg. Prognosen pekar på att BNP-tillväxten förvän-
tas vara betydligt lägre än de senaste åren.

Effekten på skatteintäkterna illustreras i diagrammet nedan. Sys-
selsättningen, som kom från en hög nivå 2018, förväntas minska 
under 2020 för att sedan återhämta sig något under 2021. 

Efter att SKRs februariprognos kom har utvecklingen av Covid-19 
viruset blivit betydligt allvarligare och det är i skrivande stund 
mycket svårt att prognostisera BNP-utveckling och därmed också 
prognos för kommunens framtida skatteintäkter.

Befolkning

Hjo kommuns invånarantal ökade under 2019 med 34 personer 
och uppgick per den 31 december 2019 till 9 210 invånare. Detta 
är sjätte året i rad som invånarantalet har ökat och den samman-
lagda ökningen och dessa sex år är 405 invånare. Årets ökning 
utgörs i huvudsak av ett positivt flyttnetto om 29 personer. 476 
personer flyttade in till kommunen och 447 flyttade ut. Officiell 
statistik för 2020 saknas men indikationer finns på att invånaran-
talet har minskat något under de första månaderna.

I likhet med de flesta mindre orter är medelåldern högre i Hjo än 
riksgenomsnittet och detta har en tendens att förstärkas. Vi ser 
en trend i att ungdomar lämnar orten för studier efter grundsko-
lan men att man också återvänder när man utbildat sig och bildat 
familj. I takt med att livslängden successivt ökat kommer den s.k. 
försörjningskvoten att förändras så att färre i yrkesför ålder ska 
försörja fler äldre.

I viss utsträckning har denna effekt lindrats av den stora flykting-
strömmen under 2015-2017. Även om Hjo kommun har tagit 
emot relativt få flyktingar utgör dessa ändå en väsentlig del av de 
nyinflyttade och många av dessa är i yrkesför ålder.

För att möjliggöra en fortsatt tillväxt i invånarantalet handlar det 
om att bibehålla och öka attraktiviteten som boendekommun. 
Förutom att ha god kvalitet på vår verksamhet handlar det des-
sutom om att möjliggöra för inflyttning. Under 2020 släpps bland 
annat 22 villatomter på området Knäpplan västra och detaljpla-
nearbete för nyproduktion av 144 lägenheter på Sjöryd pågår.

Befolkningsutveckling
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 Hjo, ental 8 787 8 827 8 845 8 844 8 822 8 849 8 853 8 809
 Riket, tusental 8 883 8 909 8 941 8 976 9 011 9 048 9 113 9 183
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Viktiga förhållanden för resultat  och ställning            

Näringslivet i Hjo kännetecknas av ett stort antal mindre företag 
där den största privata arbetsgivaren har ca 150 anställda. De 
näringsgrenar som är mest representerade är verkstadsindustri, 
entreprenad- och byggföretag samt gröna näringar.

Handeln i Hjo brottas liksom på de flesta mindre orter med 
utmaningar i form av konkurrens med stora köpcentrum samt 
med internethandeln. Restaurangnäringen är dock relativt rik, 
med många aktörer, framförallt under sommaren men även under 
resten av året.

Hjo är en pendlingskommun och en stor del av kommunens in-
vånare arbetar i Skövde. Där återfinns stora och viktiga aktörer 
i form av Volvo-bolagen, Skaraborgs sjukhus, Högskolan i Skövde 
samt Science Park. Förutom att utvecklingen i Skövde är ytterst 
viktig är också kommunikationerna till och från Skövde viktiga. 

Risker och känslighetsanalys

Avgörande för kommunens framtida välstånd är kvaliteten på 
kommunens tjänster inom framförallt skola, vård och omsorg 
samt utbudet inom kultur, turism och fritid. En god kvalitet inom 
dessa områden borgar för ett bibehållande eller en fortsatt 
ökning av invånarantalet vilket i sin tur underlättar finansieringen 
av verksamheten.

Självklart är Hjo kommun också beroende av konjunkturen i 
världen i allmänhet och Sverige i synnerhet. På dessa faktorer har 
vi dock liten påverkansmöjlighet.

Hjo kommun har ingen överskottslikviditet som har placerats i 
aktier eller värdepapper, varvid den direkta risken för ekonomiska 
konsekvenser av fallande börskurser är relativt låg.

Känslighetsanalys

Kommunens ekonomi påverkas av ett flertal faktorer. Nedan re-
dovisas några exempel på förändringar i förutsättningar och vilka 
effekter de bedöms kunna få på kommunens ekonomi.

Nyckeltal Förändring Effekt i miljoner

Prisförändring   1%                      2,3

Ränteförändring (långfristiga 
lån, ej checkkredit)

  1%              1,2

Ränteförändring (pensions-
skulden)

  1%             2,0

Justering av skattesatsen    10 öre             1,9

Löneökning    1%             4,0

Pensionsförpliktelse 2018 2019

1. Total pensionförpliktelse i balansräkningen   

   a.  Avsättning inkl. särskild löneskatt   11,9      9,7

   b. Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt 160,5  154,7

2. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensions-          
försäkring

  41,8   43,5

3. Pensionförpliktelse som tryggats i pensionstiftelse    0,0     0,0

4.   Summa pensionfröpliktelse                                      
(inkl. försäkring och stiftelse)

214,2  198,2

Förvaltade pensionsmedel - Marknadsvärde

5. Total pensionsförsäkringskapital* 51,0   55,6

   a. Varav överskottsmedel*   1,1    0,5

6. Totalt kapital, pensionstiftelse   0,0    0,0

7. Finansiella placeringar (egna förvaltade pensionmedel)   0,0    0,0

8. Summa förvaltade pensionmedel 52,1  55,6

Finansiering

9. Återlånade medel 162,1 142,6

10. Konsolideringsgrad   24%   28%

Pensionsförpliktelse 
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Händelser av väsentlig betydelse

I början av 2019 stod om- och tillbyggnaden av Guldkroksskolans 
B-hus klar. Projektet avsåg bland annat omfattande renovering 
och verksamhetsanpassning av två plan där undervisning bedrivs, 
fönsterbyten, tilläggsisolering av vind och installation av hiss.  
Tillbyggnaden avser ny entré, utrymmen för lärararbetsplatser, 
grupprum och toaletter med mera. De nya lokalerna togs i bruk  
successivt under januari- februari och nettokostnaden efter 
bidrag uppgick till dryga 27 mnkr.

Utbyggnad av boendet för personer med demens på Sigghus-
berg har pågått under året. Utökningen består av nio lägenheter 
för permanentboende och nio lägenheter för korttidsvistelse. I 
samband med detta utökas också möjligheterna till dagvård samt 
etablering av ett demenscentrum. 

Kommunen upphandlade under 2018 entreprenadkontraktet 
som gick till Asplunds bygg. Kontraktet överläts sedan till KHF 
Äldrehem i Hjo ekonomisk förening som äger fastigheten där den 
nuvarande verksamheten är förlagd. Föreningen är en kooperativ 
hyresförening med de boende, Riksbyggen och Hjo kommun som 
medlemmar. Tillbyggnaden beräknas kosta 62 mnkr vilket belastar 
kommunen i form av utökat borgensåtagande. Hyreskostnaderna 
för gemesamhetsutrymmen och korttidsavdelningen beräknas 
öka med ca 2,3 mnkr.  Datum för idrifttagande är satt till april 
2020. 

Under 2019 har också mycket planeringsarbete för ny F-6 sko-
la i Lundbyområdet skett. Skolan som kommer att heta Estrid        
Ericsonskolan kommer till en början att inrymma plats för ett 
spår F-6, särskoleverksamhet, kök, matsal samt idrottshall.   
Upphandling sker under våren 2020, byggstart i mitten av 2020 
och beräknad inflyttning vid årsskiftet 2021-2022. I investerings-
budgeten finns 120 mnkr avsatta fördelade under 2019-2021.

Vidare har förvaltningen under året arbetat med att förbere-
da för införandet av heltid som norm. Förberedelserna utgörs 
framförallt av att utveckla bemanningsprocessen för att kunna 
samplanera olika verksamheter. Mer om detta finns att läsa under 
personalavsnittet i denna årsredovisning.

Under året har vår kommundirektör Lisbeth Göthberg aviserat 
att hon går i pension under 2020. Efter en omsorgsfull rekryter-
ing med många bra aspiranter föll valet på vår nuvarande social-
chef Eva Ulfenborg. Eva tillträder rollen som kommundirektör 
den 1 april 2020. I inledningen till denna årsredovisning har Lis-
beth gjort en sammanfattning av sina nio år här i Hjo kommun.

Den som vill läsa mer om alla verksamhet som bedrivits i kom-
munen under året hänvisas till verksamhetsberättelserna på sid 
60-82 och till redogörelsen över arbetet med att nå kommunfull-
mäktiges prioriterade mål på sid 92-116.
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Kommunfullmäktige i Hjo har antagit ett styrsystem som        
sammanfattar hur Hjo kommun styrs. Styrsystemet kan ses som 
en verktygslåda i vilken det ligger sex olika verktyg. Tillsammans 
utgör de en garant för att kommunens verksamheter bygger det 
samhälle som vi demokratiskt har beslutat om.

Hjo kommuns styrsystem sammanfattar de huvudsakliga område-
na i styrningen av Hjo kommuns verksamhet:

En vision och en tydlig målmodell som utgår ifrån 
kommunens vision

För att långsiktigt styra Hjo kommun har kommunfullmäktige 
fastställt en vision för Hjo kommun “Tillsammans skapar vi fram-
tidens Hjo” och sex utvecklingsområden som är centrala för att 
nå visionen. Varje år fastställer kommunfullmäktige en Budget och 
verksamhetsplan. I budgeten finns de prioriterade mål som sär-
skilt ska följas upp för att se om vi är på väg att uppnå visionen. 
Dessa följs upp i årsredovisningen.

En gemensam värdegrund

Hjo kommun styrs också genom värderingar. Genom att leva vår 
värdegrund – Det goda mötet - bidrar vi som arbetar i Hjo kom-
mun till att uppfylla visionen.

Medborgarfokus

Kultur och värderingar handlar inte bara om Hjo kommuns inter-
na värdegrund utan är större än så: det handlar om ett samspel 
mellan kommuninvånare, förtroendevalda och medarbetare. Med-
borgardialog är ett viktigt verktyg för att stötta det representativa 
systemet.

Rollfördelning mellan politiker och tjänste-  
personer

För att kommunens styrning ska fungera optimalt krävs en tydlig 
rollfördelning mellan politiker och tjänstepersoner. Politikernas 
roll är att tydliggöra vad det är man vill uppnå och när i tiden 
detta skall vara gjort. Tjänstepersonens roll består av att beskriva 
hur uppdraget kommer att utföras och av vem. 

Styrdokument - gemensam struktur

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen kan genom olika 
styrdokument styra verksamheten. Det finns ”Riktlinjer för Hjo 
kommuns styrdokument” som förtydligar vilka olika typer av 
styrdokument som finns i Hjo kommun och vilken beslutsnivå 
som gäller. Styrdokumenten i Hjo ska vara tillgängliga, enkla och så 
få som möjligt för att skapa goda förutsättningar för delaktighet, 
styrning och uppföljning.

Så styrs Hjo kommun
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Budget- och uppföljningsprocessen

Kommunens budget- och uppföljningsprocess finns beskriven 
i särskild plan antagen av kommunfullmäktige under 2013 och     
uppdaterad under 2017.

Processen innebär i korthet att budgetarbetet indelas i en vår- 
process och en höstprocess. I vårbudgeten som antas av fullmäk-
tige i juni månad fastställs framförallt investeringsbudget för det 
närmaste året samt en investeringsplan för de nästkommande fyra 
åren. 

Under vårprocessen antas vidare en preliminär driftbudget in-
nehållande ekonomiska ramar för respektive politikområde. Då 
kommunen endast består av två nämnder (inkl. byggnadsnämnd), 
sker indelning av verksamheten istället i politikområden. Under 
hösten uppdateras sedan budgetförutsättningarna med bland 
annat nya skatteprognoser från SKR och uppdaterad information 
från förvaltningen. Slutliga drifts och investeringsbudgetar antas 
sedan av kommunfullmäktige under november månad, då också 
skattestasen fastställs.

Uppföljning av det ekonomiska utfallet sker fyra gånger per år 
(efter utfallet för mars, maj, augusti och oktober månad).

Uppföljningen efter augusti månad är den mest djupgående och 
sker i form av en delårsrapport för årets första åtta månader. 
I samband med detta redovisas också arbetet med att uppnå    
kommunfullmäktiges prioriterade mål upp och en prognos för 
måluppfyllande upprättas. Slutlig uppföljning av såväl verksam-
hetsmål som finansiella mål sker sedan i årsredovisningen.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Intern kontroll

I början av året upprättas en plan för intern kontroll som täcker 
hela kommunstyrelsens förvaltning. Planen antas av kommun-
styrelsen, vanligtvis under februari månad. Det interna kontrol-
larbetet bedrivs sedan under året. Resultatet avrapporteras till 
kommunstyrelsen efter årets slut tillsammans med åtgärder som 
antingen redan genomförts eller som kommer att genomföras 
för att öka den interna kontrollen. När allvarliga och sannolika 
risker uppdagas som skulle få allvarliga konsekvenser så inväntar 
inte förvalningen den samlade rapporteringen vid årets slut utan 
åtgärder vidtas då direkt för att minska risken. 

Till sin hjälp har förvaltningen riktlinjer för intern kontroll och 
en rutin med mallar samt en informationsbroschyr som förklarar 
syfte med mera. Dessa finns på kommunens intranät.
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Styrning och uppföljning 

Hjo´s vision är ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”. För att nå vår vision så satsar kommunen på sex utvecklingsområden: Boende, 
Besökare,  Vättern, Levande Hjo, Hållbarhet & natur och Tillsammans. Kommunfullmäktige styr mot visionen genom att ange mål för 
kommunens arbete, mål som är nyckelfaktorer för att nå visionen inom respektive utvecklingsområde. Dessa mål följs upp vid delårs-
bokslut och vid årsbokslut för att se om vårt arbete leder i rätt riktning mot vår vision.

En del av kommunfullmäktiges prioriterade mål är ettåriga men de flesta är långsiktiga – de anger ett önskat resultat i ett längre
perspektiv, ett antal år längre fram i tiden.

Sammanfattningsvis kan sägas att för 2019 är bedömningen att 12 
av de 20 verksamhetsmål uppnåtts, sex har delvis uppnåtts och 
två har inte uppnåtts. På kommande två sidor sammanfattas det 
gångna årets arbete med att uppnå målen. Den som vill fördjupa 
sig i målredovisningen och även se vilka indikatorer som används 
för att läsa av resultatet finner en mer utförlig målredovisning sist 
i årsredovisningen.  

I målredovisningen framgår tydligt att ett hårt och medvetet 
arbete görs utifrån de politiskt beslutade målen för att Hjo kom-
mun ska vara så bra som möjligt. Detta i kombination med 
utfallet av måluppföljningen, gör att kommunstyrelsens  
sammantagna bedömning att Hjo kommun har en god ekonomisk 
hushållning.
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Sammanställning måluppfyllelse

Utvecklingsområde 1: Boende - Lätt och gott att leva

1. Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med postitiv befolkningstillväxt

2. I Hjo ska medborgarna vara nöjda med kommunikationerna

3. Hjo ska ha nöjda brukare inom äldreomsorgen och omsorg om personer med funktionsnedsättning

4. Hjo kommun ska verka för att uppfylla målen i bredbandsstrategin för Sverige

5. Eleverna i Hjo kommuns grundskolor ska nå målen och fullfölja sina gymnasiestudier

6. Det ska vara enkelt att få plats på förskolan i Hjo kommun

7. I Hjo ska våra barn i förskola, skola och fritidshem känna sig trygga

8. Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa 2020

Utvecklingsområde 2: Tillsammans - Goda möten förverkligar visionen

9. I Hjo kommun ska vi ha ett förhållningssätt som bygger på mod och nytänkande. Digitalisering är en av  

grundförutsättningarna för att kunna bygga en smart kommun där vi arbetar tillsammans för att göra    

skillnad för invånare, företagare och besökare

10. I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat

11. I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen

12. I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen

13. Hjo kommun ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet

Utvecklingsområde 3: Levande Hjo - Händelser året runt

14. I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet

15. I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet

16. Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling

Utvecklingsområde 4: Hållbarhet och natur - Resurssnålt med hög livskvalitet

17. I Hjo ska det vara enkelt att leva miljövänligt

18. Hjo ska vara fossiloberoende år 2030

Utvecklingsområde 5: Besökare - Gäster som längtar tillbaka

19. Hjo ska få fler besökare

Utvecklingsområde 6: Vättern - Liv vid vatten

20. Hjo kommun ska arbeta för att skydda Vättern mot föroreningar.

Ekonomi

21. Årets resultat ska uppgå till lägst 8 mnkr

22. Investeringarna ska finansieras med egna medel under mandatperioden 2019-2022

23. Soliditeten inkl. pensionsåtaganden ska årligen bibehållas eller förbättras

24. Soliditeten i koncernen Hjo stadshus AB ska öka med minst 1% per år från och med år 2015 och senast år 
2025 uppgå till minst 25%

25. Soliditeten inkl. pensionåtaganden ska årligen bibehållas eller förbättras

26. Taxor för elnät ochfjärrvärme i Hjo energi AB bör liaa under regiongenomsnittet

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt
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Vid årsskiftet 2019/20 uppgick invånarantalet i Hjo till 9 210. En 
ökning med 34 personer sedan föregående årsskifte (9 176).  
Många småkommuner som befinner sig långt ifrån storstads- 
noderna kämpar med att behålla sin befolkning och därför är 
det positivt att Hjo lyckas inte bara behålla, utan öka antalet  
invånare. Hjo växer och under 2019 påbörjades arbetet med att 
anlägga gator, vägar och VA-anläggningar på Knäpplan Västras 22 
tomter. Planeringen av den nya skolan, Estrid Ericsson skolan, har 
legat i fokus och hösten 2019 kunde kommunstyrelsen godkänna 
förslaget till utformning. Behovet av barnomsorg har ökat och 
under våren sattes paviljonger upp på förskolan Fågelbo i Gate för 
att möta detta. I augusti var tillbyggnaden av Orrelyckans förskola 
klar. Förvaltningen har också påbörjat arbetet med om- och till-
byggnad av Korsberga skola för att möta behovet av fler platser i 
förskolan samt för att kunna avveckla de paviljonger där förskolan 
i Korsberga bedriver sin verksamhet i idag. 

Hjo kommun har under våren deltagit i ”Kritik på Teknik” som 
visar hur medborgarna uppfattar den kommunala servicen när det 
gäller gator, vägar, GC-vägar med mera. Hjo kommun placerade sig 
på sjunde plats bland de 102 deltagande kommunerna. Vi har sökt 
och beviljats statlig medfinansiering för att bygga GC-väg utmed 
Kvarngatan, från Skövdevägen till Hammarnskolan, och arbetet 
slutfördes under november.

Brukarna inom Vård och Omsorg har gett höga betyg till den 
omsorg de får. 2019 års brukarundersökning på Hjo kommuns 
äldreboenden visar att hela 89% av de boende är ganska eller 
mycket nöjda med sitt äldreboende, Inom hemvården är motsva-
rande siffra 88%.

Arbetet med att uppfylla målen i bredbandsstrategin fortgår enligt 
plan. Ytterligare 305 st kunder har anslutits till bredband sedan 
förra redovisningen och bedömningen är att Hjo kommun har 
goda förutsättningar att nå målen i bredbandsstrategin för Sverige 
innan 2020 års slut.

Andelen elever som når målen och är behöriga att söka gymnasi-
et har ökat något det gångna året och ligger över riksgenomsnit-
tet. Det återstår dock arbete för att få fler elever att nå målen 
och fullfölja sina studier. 

Hjo kommun har inte haft problem att erbjuda plats i förskola 
under 2019, inte ens utifrån kravet på max 18 barn per avdelning.  
Det har framkommit några signaler om ökad otrygghet i förskola, 
skola och fritidshem under 2019, även om arbetet med att uppnå 
trygghet och studiero är ett ständigt pågående arbete. 

Folkhälsoarbetet i kommunen har under 2019 varit fokuserat på 
bl a skolnärvaro, barns språkutveckling och äldres välbefinnande 
som bl a stimulerats genom seniorkören på Rödingen som träffas 
och både övar körsång samt framför sina sånger på äldreboende-
na i kommunen. Hjo har dock en utmaning med hälsofrågor, sär-
skilt när det gäller andel långtidssjukskrivna med psykisk sjukdom.

Digitalisering och nytänk är viktiga ingredienser för att arbeta ef-
fektivt och smart. Under 2019 köptes t ex två robotar in som kan 
följa med elever hem. På så sätt kan elever som av olika anledning 
inte har möjlighet att delta i klassrummet ändå ta del av under-
visningen och också vara en del av det sociala på skolan. Sigghus-
berg har satsat på fem robotkatter, ett avancerat mjukisdjur som 
styrs av rörelse. Detta är ett sätt att väcka minnen och skapa lugn 
och trygghet hos personer med demensdiagnos. 

Kompetensförsörjning är ett viktigt område inom företagande. 
Under 2019 har Näringslivsenheten erbjudit två inspirations-
föreläsningsserier för Hjo Näringsliv tillsammans med Hjo kom-
muns chefer i syfte att stärka företagsklimatet. Janne Holmbom 
och Svante Randlert. Inom temat Entreprenörskap har vi lagt 
rejält med energi på våra kontakter med UngDrive, UF och Hjo 
Nyföretagarcentrum som vi nu integrerar i Hjo Näringslivs lokaler. 

Kommunens vision innebär att vi ska arbeta aktivt med  
bemötande och påverkansmöjligheter. Det ska vara enkelt att 
mötas. Under 2019 så har en rad medborgardialoger genomförts 
för att skapa dialog och förståelse för olika perspektiv: Framtida 
skolorganisation, Idrottshallen på nya skolan, störande trafik och 
otrygghet i samband med förstörelse och ökad droganvändning 
är exempel på detta. 2019 var ett år då Hjo kommun fokuserade 
extra på att motverka vardagsrasism. Tillsammans med Tibro och 
Karlsborg deltog vi i HjoTiBorg mot rasism. Totalt har 628 av 
2109 tillsvidareanställda i kommunerna deltagit på föreläsningar 
och inspirationsträffar.

Inom Kultur och Fritid noterar vi fler besökare i Kulturkvarteret 
2019 jämfört med 2018. Vi har haft välbesökta utställningar och 
fått positiv feedback från våra besökare. 

Många insatser har gjorts för att skapa ett levande centrum, 
där särskilt Torgfesten i juli och Skördefesten i september bör        
uppmärksammas, men samtidigt är det ett faktum att handeln i 
Hjo har utmaningar med lönsamheten när allt fler t ex handlar 
över internet.  

Under 2019 kom vi igång med att skapa bättre förutsättningar för 
källsortering i offentliga miljöer. Först ut var Guldkroksbadet. Hjo 
är överlag en ren stad, hjoborna är också nöjda med sin återvin-
ningscentral visar årets Kritik på Teknik. För att hålla kommunen 
ren deltar vi i Håll Sverige Rent och 528 barn var registrerade 
skräpplockare 2019. Den stora utmaningen för Hjo på miljöområ-
det ligger i att minska utsläppen av växthusgaser från transporter.  

Sammanfattning och kommentar till målredovisningen

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Här kommenterar vi kort målbedömningarna på den föregående sidan. Om du vill läsa en mer utförlig        
beskrivning om arbetet som skett under året utifrån budgetmålen, så kan du gå till sid 92.
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Hjo kommun har under 2019 tagit viktiga steg för att bryta fos-
siloberoendet för sin egen organisation genom att byta ut en 
stor andel av sina personbilar till elbilar. Genom en ansökan till 
Klimatklivet om åtta nya laddpunkter i tätorten förbättras också 
förutsättningarna för publik laddning, men minskningen av fossila 
utsläpp inom kommunens gränser går idag inte i den takt som 
krävs för att nå klimatmålen.

Årets sommarsäsong var välbesökt med många gäster och ut-
värdering som gjorts visar att berörda aktörer var nöjda med 
turistsäsongen. 

Vättern är livsviktig för oss Hjobor, och vi har under året arbetat 
för att skydda Vättern från föroreningar bl a genom att undersöka 
förorenade områden vid f.d. Hjo Mekaniska och den f.d. deponin 
på Sanna friluftsområde. 

Sammantaget kan sägas att under 2019 har Hjo kommun fortsatt 
att röra sig i riktning mot visionen och dess utvalda fokusom-
råden, och det är kommunstyrelsens sammantagna bedömning att 
Hjo kommun har en god ekonomisk hushållning.

Nyckeltal för ekonomisk ställning

Ett av de viktigaste nyckeltalen för att beskriva en kommuns ekon-
omiska ställning är soliditeten, vilken visar hur stor andel av de 
totala tillgångarna som är finansierade med egna medel, respektive 
lånade medel.

Soliditetens utveckling beror på två faktorer, dels det årliga resul-
tatet eller förändringen av det egna kapitalet, dels tillgångsförän-
dringen. Soliditeten ökar om det egna kapitalet ökar i snabbare 
takt än tillgångarna. En ökad soliditet jämfört med utgångsläget 
innebär en minskad lånefinansiering och på sikt lägre finansiella 
kostnader.

Kommunkoncernen

Det finns ingen generell nivå för hur hög soliditeten bör vara för 
en kommunkoncern. Men en hög soliditet innebär att handlings-
friheten ökar, likaså förmågan att hantera svängningar i resultatut-
vecklingen. Det är viktigt att de olika bolagen i koncernen har en 
god soliditet, annars riskerar kommunen i egenskap av borgens-
man att få lösa in skulder från bolagen vid eventuella finansiella 
svårigheter. 

För 2019 låg det ovägda medeltalet för alla kommunkoncerner i 
Sverige preliminärt på ca 34 % vilket kan jämföras med Hjo kom-
muns 48%. Detta ska dock tas med viss försiktighet då koncerner-
nas storlek och sammansättning varierar starkt

Tabellen nedan visar koncernens soliditet efter elimineringar, med-
an kommunens och bolagens soliditet visas före elimineringar.

Kommunen

Värdet på kommunens tillgångar ökade under 2019 med ca 17 
mnkr medan det egna kapitalet ökade med ca 8,5 mnkr. Soliditeten 
(utan beaktande av pensionsåtagande) var därför i princip oförän-
drad under 2019. När hänsyn tas till pensionsskulden som redovi-
sas som ansvarsförbindelse (ca 155 mnkr) uppgår soliditeten till 23 
% (föregående år 22%). Ökningen beror på att åtagandet för  
”gamla” intjänade pensioner minskar i takt med att dessa   
utbetalas.

Preliminära siffror för 2019 visar att den genomsnittliga soliditeten 
för landets kommuner är 47% för 2019 och inklusive pensionss-
kuld ca 19%.

% 2016 2017 2018 2019

Soliditet totalt i koncernen 49 47 48 48

Hjo kommun 55 52 52 52

Hjo Stadshus AB (koncern) 30 31 33 35

% 2016 2017 2018 2019

Soliditet 55 52 52 52

Soliditet inkl. total pensions-
skuld

18 19 22 23
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Vår politiska organisation 
Den politiska organisationen i Hjo kommun består av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Under kommun-
styrelsen återfinns fem utskott som bereder ärenden. Det finns även en byggnadsnämnd som hanterar bygglov. 

Gemensamma nämnder
• Kollektivtrafiknämnden1

Råd
• Brottsförebyggande rådet
• Rådet för funktionshinder
• Pensionärsrådet
• Folkhälsorådet

1Ett samarbete mellan Hjo, Tibro och Karlsborg 
kommun.

 

Kommunfullmäktige - KfKommunfullmäktige - Kf

RevisionRevision ÖverförmyndareÖverförmyndare ValnämndValnämnd ArvodesberedningArvodesberedning ValberedningValberedning

KommunstyrelsenKommunstyrelsen

Allmänna utskottet - AuAllmänna utskottet - Au

Barn- och ungdomsutskottet - BuBarn- och ungdomsutskottet - Bu

Individutskottet - IuIndividutskottet - Iu

Omvårdnadsutskottet - OuOmvårdnadsutskottet - Ou

Tekniska utskottet - TuTekniska utskottet - Tu

Byggnadsnämnd - BnByggnadsnämnd - Bn
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Kommunstyrelsens ordinarie ledamöterKommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kom-
munen och väljs direkt av kommunens medborgare. Fullmäkti-
ge beslutar i ärenden av större vikt för kommunen såsom bud-
get, visioner, mål och policies för hela kommunens verksamhet 
och fastställer kommunens taxor och avgifter. 

Kommunfullmäktige i  Hjo består av 33 folkvalda ledamöter. 
Sammanträdena är offentliga och alla intresserade är välkomna 
att lyssna till debatterna.

Hjo kommun leds av en borgerlig majoritet med sammanlagt 17  
kommunfullmäktigemandat, bestående av:

• Moderaterna (11 ledamöter) 
• Centerpartiet (3 ledamöter) 
• Kristdemokraterna (2 ledamöter) 
• Liberalerna (2 ledamöter)

Oppositionen har 16 kommunfullmäktigemandat, 
bestående av:

• Socialdemokraterna (8 ledamöter), 
• Vänsterpartiet (2 ledamöter) 
• Sverigedemokraterna ( 5 ledamöter)

Kommunstyrelsen 
Politikerna i kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar 
kommunens verksamhet och ekonomi.  Alla ärenden som ska 
beslutas av kommunfullmäktige behandlas först av kommunsty-
relsen. En stor mängd ärenden kan dock avgöras i kommunsty-
relsen. 

Kommunstyrelsen i Hjo har 15 ledamöter och 15 ersättare. 
Under kommunstyrelsen finns fem stycken utskott: 

• Allmänna utskottet 
• Barn- och ungdomsutskottet
• Individutskottet
• Omvårdnadsutskottet 
• Tekniska utskottet

Utskotten bereder ärenden som ska tas upp i kommunstyrel-
sen.

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- 
och byggnadsväsendet - undantaget den översiktliga fysiska 
planeringen som handhas av kommunstyrelsen - och har den 
närmaste insynen över byggnadsverksamheten enligt plan- och 
bygglagen. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter, som 
enligt annan lag eller meddelade dispensbefogenheter, ska 
fullgöras av den kommunala nämnd inom plan- och byggnads-
väsendet samt vissa uppgifter enligt miljöbalken. 

Byggnadsnämnden består av 7 ledamöter och 3 ersättare och 
är en fristående nämnd under kommunfullmäktige. 

Lars Glad (M) Ewa F Thorstenson (M) 

Ann-Christine Fredriksson (M) 

Jörgen Fransson (S) 

Petter Jönsson (L) 

Eva-Lott Gram (Kd) 

Sandra Lind (S)Bodil Hedin (S)

Hasse Nörgård (Sd)

Catrin Hulmarker (M)
Ordförande

Britt-Marie Sjöberg (C)
1:e vice ordförande

Pierre Robert Rydén (S)
2:e vice ordförande

Christer Klang (M) 

      Lennart Larsson (Sd)

Richard Bengtsson (M) 
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Vår förvaltningsorganisation
Hjo kommuns förvaltningsorganisation består av en enda förvaltning, Kommunstyrelsens 
förvaltning, som leds en kommundirektör tillsammans med stabs- och verksamhetschefer.

Plan och Bygg
- Fysisk planering
- Bygglovshandläggning

Teknisk service
- Fastigheter
- Lokalvård/vaktmästeri
- Gata, Park, Hamn
- Måltidsenheten

Trafikfrågor
- Kollektivtrafik
- Lokala trafikföreskrifter

Vatten- och avlopp (VA)

Kultur
- Bibliotek
- Utställningar

Turism
- Turisbyrå

Fritid
- Föreningssamordnare
- Fritidsgård

Äldreomsorg
- Hemtjänst
- Äldreboende
- Dagverksamhet

Omsorg om per-
soner med funktion-
snedsättning
- Personlig assistans
- Socialpsykiatri
- Dagverksamhet
- Boende för personer med  
funktionsnedsättning

Anhörigstöd

Kommunal hälso- och 
sjukvård
- Fritid och frivilligverk-
samhet
- Mötesplats Rödingen

Arbete och socialtjänst
- Individ och famijeomsorg
- Familjecentral
- Arbetsmarknadsenheten
- Integrationsenheten

Barn och utbildning
- Barnomsorg
- Grundskola och         
förskoleklass
- Gymnasieskola
- Vuxenutbildning
- Sfi

Kulturskola
- Musik, dans, teater

Näringslivsfrågor
Folkhälsoarbete
Demokratifrågor
Säkerhetssamordning
Hållbarutveckling och 
miljö
Stab
- Kansli
- Ekonomi
- Personal
- IT
- Kommunikation (inkl. 
kontaktcenter)

 

Kommundirektör

Barn och utbildningArbete och 
socialtjänstVård och omsorgKultur, turism och 

fritidSamhällsbyggnad

Kommunledningskontoret
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Ledningsorganisation

Tjänstepersonerna, som arbetar i förvaltningen, 
är inte politiskt valda utan anställda i kommunen. 
De företräder inte ett politiskt parti utan arbetar 
på uppdrag av den politiska ledningen i kom-
munen. 

Ledningsgruppen är kommundirektörens strate-
giska resurs för ledning och styrning av kom-
munens verksamhet. Kommunens ledningsgrupp 
leds av kommundirektören.

Förvaltningen är uppdelad i fem verksamhetsom-
råden: arbete och socialtjänst, barn och utbild-
ning, kultur, turism och fritid, samhällsbyggnad 
samt vård och omsorg. Centralt placerade på 
kommunledningskontoret finns enheterna eko-
nomi, kansli, information, IT och personal. Nä-
ringsliv och folkhälsa är två andra områden som 
är centralt placerade under kommundirektören.

Lisbeth Göthberg
Kommundirektör

Thomas Lindberg
Kanslichef

Lennart Andersson
Ekonomichef

Annika Hedberg
Personalchef

Peter Jonsson
IT-chef

Lena Bogren
Kommunikationschef

Kristina Mustajärvi
Näringslivschef

Svante Andrén
Samhällsbyggnadschef

Eva Ulfenborg
Vård och omsorgsschef 
samt Verksamhetschef 
Arbete och socialtjänst

Annika Eclund
tf. Barn och utbildningschef

Christer Svensson
Kultur, turism och fritidschef
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För att upprätthålla kapaciteten på lång sikt måste intäkterna 
överstiga kostnaderna. Detta är uttryckt i kommunallagen i form 
av det s.k. balanskravet. Balanskravet innebär att kommunens 
resultat måste överstiga noll vilket är den lägsta godtagbara nivån 
för kommunens resultat på kort sikt. På lång sikt räcker inte ett 
nollresultat för att bevara den långsiktiga kapaciteten. Ett över-
skott måste genereras för att kunna finansiera investeringar och 
värdesäkra anläggningstillgångar. Hjo kommun har därför beslutat, 
genom de finansiella målen i 2019 års budget, att resultatet ska 
uppgå till lägst 8 mnkr. 

Vid beräkning av balanskravet ska bland annat realisationsvinster 
avräknas från årets resultat. För 2019 hade Hjo kommunen inga 
realisationsvinster som ska avräknas från årets resultat och årets 
resultat efter balanskravsutredning är således samma som årets 
resultat i resultaträkningen, d v s 8,5 mnkr.

Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, 
ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna  
kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast 
följande åren. Beslut om en sådan reglering ska fattas i budgeten 
senast tredje året efter det år då det negativa resultatet uppkom.

Kommunen har inga ackumulerade underskott sedan tidigare år 
att återställa och har inte antagit några riktlinjer för avsättning till 
resultatutjämningsreserv.

Balanskravsresultat

Balanskravsutredning mnkr

Årets resultat enligt resultaträkningen    8,5

Reducering av samtliga realisationsvinster    0,0

Årets resultat efter balanskravsjustering    8,5

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv    0,0

Reservering av medel från resultatutjämningsreserv    0,0

Årets balanskravsresultat    8,5
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Förväntad utveckling

Under 2020 kommer arbetet med att bygga en ny F-6 skola att 
gå in i en ny fas. Upphandling har skett och under sommaren 
kommer första spadtaget att tas. Skolan som är bland det största 
projektet någonsin för Hjo kommun ska stå färdig inför vårtermi-
nen 2022.

Utöver detta väntar också inflyttning i tillbyggnaden av vårt 
särskilda boende på Sigghusberg. Inflyttning beräknas kunna ske 
i början av april och utökningen av verksamheten utgörs av en 
avdelning för permanentboende och en avdelning för korttidsbo-
ende. Dessutom etablerar vi en dagverksamhet i större omfat-
tning än tidigare.

Vidare arbetar förvaltningen med införandet av ”heltid som 
norm”.  Arbetet är angeläget ur såväl jämställdhets- som kom-
petensförsörjningsperspektiv och kommer innebära väsentliga 
förändringar i bemanning och schemaläggning. Detta är ett viktigt 
led i att öka vår attraktivitet som arbetsgivare.

Med anledning av den pågående Coronapandemin är det omöjligt 
att förutspå framtiden, varken på kort eller lång sikt. De skatteun-
derlagsprognoser som SKR tar fram åt oss kommuner kommer 
att vara mycket osäkra framöver. Pandemin kan resultera i allt 
ifrån långvarig depression till att gå över på några månader med 
snabb återhämtning i världsekonomin. 

Detta gör att vi måste fokusera på det vi kan påverka och vara 
lite extra försiktiga och noggranna med risk- och konsekvens- 
analyser av det vi vill göra. Investeringsplanerna ses över årligen 
och i den processen ingår att ifrågasätta nödvändigheten i   
projekten. Det handlar dessutom om att upprätthålla och utveckla 
effektiva arbetssätt som ger en hög kvalitet per insatt krona för 
våra kommuninvånare.
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Väsentliga personalförhållanden

Hjo kommuns huvudsakliga uppdrag är att producera välfärdstjänster som äldreomsorg, barnomsorg och skola men också service till dem som bor 
i kommunen och till besökande. Bredden på vår verksamhet innebär att våra medarbetare tillsammans representerar över 100 olika yrkestitlar; allt 
från de stora grupperna av omvårdnadspersonal och lärare, till andra tjänster som innehas av en eller ett fåtal personer, som exempelvis kultur-
samordnare och personalhandläggare. En del av de tjänster vi utför sker i samverkan med andra kommuner. Med denna fantastiska mångfald av 
yrken och erfarenheter har vi alla en sak gemensamt, vi skall alla arbeta för att uppfylla vår vision: Tillsammans skapar vi framtidens Hjo.

Hälsa och arbetsmiljö

Friskvård

Hälsa och välbefinnande hör ihop och kan öka på flera olika sätt; 
t.ex. av att äta bra, motionera, njuta, ta del av ny kunskap, vara 
tillsammans, stanna upp och ge tillbaka. Vi är alla personer med 
olika intressen, fallenhet och förutsättningar. Det är därför viktigt 
för Hjo kommun att erbjuda en mångsidig friskvård.

Hjo stad och dess aktörer ger fantastiska möjligheter till varia-
tion, med vacker natur, arkitektur och aktiviteter att prova på. 
Möjligheten att nå ut till en bred publik i samarbete med orten 
är ett privilegium Hjo kommun vill förvalta i sitt friskvårdsarbete. 
Friskvården är ett forum för att stifta nya bekantskaper och främ-
ja samarbete över gränser, för det är vi, tillsammans, som skapar 
gemenskap och sammanhang. Det är friskvård i Hjo kommun.

Vårt friskvårdsarbete under 2019 har med denna utgångspunkt 
haft Månadens friskvårdsaktivitet med en bredd av olika aktivi-
teter; allt från bio, yoga till stadsvandring och körsång. 

Nytt för 2019 var att våra medarbetare fick välja mellan  
friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. Bland våra dryga 750   
medarbetare valde 188 friskvårdsbidrag. Friskvårdstimmar tas ut i 
varierande utsträckning inom de olika verksamheterna beroende 
av hur möjligheten ser ut.

Kommunruset genomfördes traditionsenligt under våren i      
stadsparken med ett stort antal deltagande från våra verksam- 
hetsområden.

Som en del i friskvårdsarbetet betalade Hjo kommun hälften av 
inträdet till Hälsoveckan på sommaren för alla kommunanställda.

Rehabiliteringsprocessen

För att stärka våra chefer i att arbeta med rehabilitering och 
förebyggande aktiviteter har under 2019 ett systemstöd,  Adato, 
implementerats.

Under året har en översyn av sjukskrivningsprocessen gjorts med 
förtydligande av sjukskrivningsrutinen för samtliga medarbetare. 
En annan del i översynen är införandet med att ta fram alternativa 
arbetsuppgifter som kan utföras vid en tillfällig nedsättning i  
arbetsförmågan. Medarbetarnas och chefernas ansvar har   
förtydligats.

Ett samarbete med Försäkringskassan, Närhälsan och Hälsocen-
tralen har startats upp med mål att gemensamt jobba med att 
förebygga både kort- och långtidssjukskrivningar. Under 2020 
kommer samarbetet att fortsätta och en aktivitetsplan kommer 
att tas fram kring att sänka våra sjuktal och hur vi ska jobba för 
ett hälsosammare Hjo.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

2019 har varit ett år med fokus på arbetsmiljön och framförallt 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. På arbetsgivarforum har alla 
chefer fått en uppdatering av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Den årliga uppföljning av SAM för 2019, visade på ett behov av 
utbildning i det systematiska arbetsmiljöarbetet för både chefer 
och skyddsombud samt ett behov av att arbeta med årshjulet för 
SAM.  Arbetsgivaren har i egen regi tillsammans med Kommunal, 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund genomfört en första 
utbildningsomgång under höst/vintern 2019 utifrån material från 
Sunt arbetsliv. Utbildningar är inbokade även för våren 2020 och 
kommer att genomföras årligen och utifrån behov. Årshjulet för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet har utvecklats för att under-
lätta för cheferna att arbeta med SAM. Framtagning av material 
för diskussioner kring de olika teman som ska tas upp på APT har 
påbörjats.

All dokumentation kring det systematiska arbetsmiljöarbetet har 
tillgänglighetsgjort för alla medarbetare i kommunen under året.
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Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron i Hjo kommun 2019 var 6,29%.  Det är 
en svag minskning jämfört med de senaste två åren men ligger 
högt i förhållande till övriga kommuner i Skaraborg som har en 
genomsnittliga sjukfrånvaro för 2019 på 5,7%. 

Närhälsans rehabkoordinator och arbetsterapeut samt 
Försäkringskassan har varit ute på APT och informerat om vad de 
jobbar med, som till exempel stresshantering och vardagsrevision 
som en förebyggande aktivitet.

Under 2020 kommer en djupare analys att genomföras för att 
kartlägga varför sjukfrånvaron är hög eller låg i våra olika verk-
samheter, Vi ser att inom vård och omsorg är den högst 8.73%, En 
förklaring är att denna verksamhet är igång 365 dagar och dygnet 
runt, men deras frånvaron är ändå alldeles för hög. Det finns skill-
nader mellan olika enheter och det är viktigt att se och ta lärdom 
av vilka framgångsfaktorer som finns. Denna aktivitet är en del i 
arbetet kring ett hälsosammare Hjo.

2016 2017 2018 2019

Kön    Män
           Kvinnor

3,16
7,56

4,19
7,10

3,89
7,24

3,94
6,82

Ålder  < = 29 år
           30-49 år
          > = 50 år

6,08
6,70
6,84

5,76
6,66
6,65

5,65
6,31
7,16

5,26
5,25
7,70

Långtidssjukfrånvaro 
(mer än 60 dagar)

39,99 (0) 44,40 46,78 43,35

Totala andelen sjukfrånvaro 6,67 
(1,21)

6,53 
(1,74)

6,61 
(1,46)

6,29 
(1,46)

Nyckeltal sjukfrånvaro

(Bolagens siffra står inom parentes)

1. Den totala andelen sjukfrånvaro av 
sammanlagd ordinarie arbetstid

2. Långtidssjukvaro (mer än 60 dagar)
3. Andelen sjukfrånvarotid för kvinnor
4. Andelen sjukfrånvarotid för män
5. Sjukfrånvarotid för åldersgruppen 29 år 

eller yngre
6. Sjukfrånvarotid för åldersgruppen 

30-49 år
7. Sjukfrånvarotid för åldersgruppen 50 år 

eller äldre

Sjukdomsrelaterad frånvaro

Under 2019 var sjukfrånvaron 6,29% (2018 var sjukfrånvaron 
6,61%, 

Den totala sjukfrånvaron av sammanlagd ordinarie arbetstid per 
verksamhet samt totalt:

Samhällsbyggnad

2015 2016 2017 2018 2019

Kommunstyrelse 1,53 4,86 4,56 4,89 3,41

Vård och omsorg 8,49 8,56 9 9,12 8,73

Barn och utbildning 5,72 5,57 5,39 5,27 4,57

Arbete och socialtjänst 4,97 4,97 4,8 5,61 5,79

Kultur, turism och fritid 11,81 10,55 8,07 6,2 5,48

Samhällsbyggnad 5,01 4,18 2,46 2,57 4,04
Totala sjukfrånvaron 6,89 6,67 6,53 6,61 6,29
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Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsplan

Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att ta fram en kom-
petensförsörjningsplan under 2019. Planen har tagits fram utifrån 
ARUBA-modellen – attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och av-
veckla. Respektive verksamhet har analyserat kommande kompe-
tensbehov och aktiviteter för att bli en attraktivare arbetsgivare. 
Arbetet med att sammanställa alla verksamheters aktiviteter till 
en kommungemensam strategi ska färdigställas under våren 2020 
för de kommande två åren.

Under året har Skaraborgs kommuners personalenheter gått 
samman och gemensamt deltagit i olika rekryteringsmässor för 
att locka nya medarbetare till vår region. Representanter från Hjo 
kommun var med på en mässa i Göteborg. Personalchefsnätver-
ket i Skaraborg arbetar aktivt med både kompetensförsörjning, 
arbetsmiljö och arbetsrättsliga frågor för att stärka offentlig verk-
samhets attraktionskraft. 

Omställning

En plan för omställning har tagits fram under året utifrån beviljade 
medel från Omställningsfonden. Kompetenshöjande insatser har 
beviljats för personliga assistenter, kockar och måltidspersonal. 
Pengar för 2020 från Omställningsfonden kommer att kopplas till 
insatser utifrån kompetensförsörjningsplanen.

Heltid som norm

För att klara kompetensförsörjningen framöver behöver fler 
jobba mer. Deltidsarbetande medarbetare finns framförallt inom 
de kvinnodominerade yrkeskategorierna inom Kommunals         
avtalsområde.  

Förvaltningen har under året arbetat med att analysera och 
utveckla bemanningsprocessen för att optimera verksam-
heterna inom vård och omsorg. Ett systemstöd har köpts in 
för att effektivisera och förenkla arbetet med bemanning och 
möjliggöra samplanering av flera enheter. Utvecklingsarbetet av                       
bemanningsprocessen är en förutsättning för införandet av heltid 
som norm och kommer att fortsätta under 2020.

Kommunen har två medarbetare som är med i Sveriges kommun-
er och regioners (SKR) nätverk för projektledare för Heltid som 
norm som pågår under två år. Skaraborgs kommuner har även 
ett eget nätverk med fokus på heltid som norm där erfarenheter 
mellan kommunerna delas.

Under januari 2019 genomfördes, tillsammans med Tidaholms 
kommun, en utbildning i bemanningsplanering och schemaläggning. 
Utbildningen hölls av Myrna Palmgren, som är doktor i optim-
eringslära och ingår i SKR:s expertgrupp för ”heltid som norm”.

Löneöversynsprocessen

Löneöversyn 2019

Löneöversynsprocessen för 2019 genomfördes i det stora hela 
enligt plan. Vårdförbundets avtal löpte ut under våren och utdrag-
na förhandlingar centralt gjorde att medlemmarna fick vänta på 
sin nya lön till november. I löneöversynen blev det omfördelningar 
inom tilldelade medel för att rätta till vissa strukturella skevheter. 
Under 2020 ska en djupare löneanalys göras som ska ligga till 
grund för beslut av prioriteringar. Utfallet för löneöversyn 2019 
blev 2,4 %.

Jämställda löner

Den årliga kartläggningen av jämställda löner påvisade inga osakliga 
skillnader i lön utifrån kön. Under året har ett flertal förbättrings- 
områden utarbetats kring processen gällande löneöversyn.

Jämställdhet och mångfald

HjoTiBorg mot rasism

Under mars månad genomfördes en gemensam kampanj med 
Tibro och Karlsborg där fokus var på vardagsrasism. HjoTiborg 
mot rasism genomfördes för att skapa medvetenhet och öka 
kunskapen om vardagsrasism. Fokus låg på hur våra normer, värde-
ringar och förutfattade meningar påverkar vårt beteende och vårt 
bemötande gentemot varandra. Olika föredragshållare höll i öppna 
föreläsningar för alla medarbetare. Resultatet av arbetet blev att 
det kommer att återkomma en vecka i mars varje år då vi i Hjo 
har fokus på att minska vardagsrasismen.
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Aktiva åtgärder

För att leva upp till Diskrimineringslagen har ett arbete kring 
aktiva åtgärder startas upp tillsammans med Tibro och Karlsborg. 
Arbetet kommer att fortsätta under 2020 med mål att integrera 
det som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Ledarskap

Ledarskapet i kommunen är en viktig framgångsfaktor för att 
vi ska lyckas med vårt uppdrag. Tillsammans med Hjo näringsliv 
har kommunen haft gästföreläsare på Arbetsgivarforum kring 
ledarskap. Svante Randlert föredrog om hur vi kan bli en drömar-
betsgivare utifrån sin bok Drömarbetsgivaren.

Ledarmodellen

På Arbetsgivarforum har alla chefer arbetat med att definiera 
ledarmodellens fyra hörnstenar och hur du som ledare kan ta till 
dig modellen utifrån din verksamhet. Resultatet av arbetet blev en 
broschyr där de gemensamma definitionerna har sammanställts 
som ett redskap för chefer att utöva sitt ledarskap på ett likvär-
digt sätt inom hela organisationen.

Salutogent ledarskap

Arbetet med den salutogena kulturen och salutogena ledarskapet 
har jobbats med på arbetsgivarforum. Diskussioner kring saluto-
gent ledarskap har förts utifrån Anders Hansons bok Salutogent 
ledarskap som avslutades med en heldagsföreläsning av Anders på 
Arbetsgivarforum.

 

 

 

 

Ledarmodellens fyra hörnstenar:
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2016 2017 2018 2019 2019/18

Barn och 

utbildning
243 248 232 250 18

Arbete och 

socialtjänst* 53 39 31 31 0
Vård och 

omsorg
342 332 337 352 15

Kultur, turism o 

fritid
19 19 15 15 0

Samhällsbyggnad 81 80 78 87 9

KS - förvaltning 31 30 34 36 2
S.a 

kommunen
769 748 727 771 44

Bolagen 23 25 26

Totalt i 

koncernen
792 773 753

Diagramrubrik

Barn och utbildning Arbete och socialtjänst* Vård och omsorg

Kultur, turism o fritid Samhällsbyggnad KS - förvaltning

Personalstruktur och andra nyckeltal

Våra medarbetare

Antalet tillsvidareanställda i kommunen har under 2019 ökat med 
44 stycken och uppgår vid årsskiftet till 771 medarbetare. De 
verksamheter som har ökat är framförallt Barn och utbildning, 
Vård och omsorg samt Samhällsbyggnad. Inom dessa områden 
är det en brist på utbildad personal och en viss överanställning 
har skett.  Visstidsanställningar har övergått till tillsvidareanställn-
ing när behov kvarstått och vid årsskiftet 2018 fanns en hel del 
vakanser inom barn och utbildning. 

Antal anställda i bolagen har under året ökat med en person och 
uppgår vid årsskiftet till 26 personer.

Åldersstruktur

Under 2019 ändrades pensionsåldern till 67 år.  Vissa av våra 
medarbetare har valt att arbeta kvar till 67 års ålder, flertalet av 
dessa är inom Barn och utbildning. De flesta inom vård och om-
sorg väljer fortfarande att gå i pension vid 65 år eller tidigare, men 
fortsätter att stå till kommunens förfogande som timanställda. 
2020 kommer pensionsålder höjas till 68 år. Det är viktigt att vi är 
en attratktiv arbetsgivare både för den personal som vi har sedan 
länge i organisationen och nyanställda. Vi har glädjande ökat per-
sonalen med personer som är under 30 år från 87 stycken till 101.

Bemanning

Tabellen är ett genomsnitt av personalgruppernas storlek           
dividerat med antalet arbetsledare. Vi har idag 49 stycken arbetsgi-
varföreträdare varav en kommundirektör, sex verksamhetschefer, 
trettio enhetschefer och tolv arbetsledare/samordnare. De som 
tillhör arbetsledare/samordnare har inte hela chefsansvaret, vilket 
innebär budget-, personal-, och arbetsmiljöansvar (siffran i par-
entes avser föregående år). Rekommendationer är att en chef ska 
ha ca. 25 st. medarbetare. 

2016 2017 2018 2019 2018-
2019

Barn och utbildning 243 248 232 250 18

Arbete och socialtjänst 53 39 31 31 0

Vård och omsorg 342 332 337 352 15

Kultur, turism o fritid 19 19 15 15 0

Samhällsbyggnad 81 80 78 87 9

KS - förvaltning 31 30 34 36 2

S.a kommunen 769 748 727 771 44

Bolagen 23 25 26

Totalt i koncernen 792 773 753

Fördelning 
av 2019 års      

anställda

2015 2016 2017 2018 2019 2015
Personer under 30 år 68 92 81 90 101 9%
Personer mellan 30-39 år 134 148 153 156 160 19%
Personer mellan 40-49 år 199 198 179 167 201 28%
Personer mellan 50-59 år 194 209 210 227 204 27%
Personer över 60 år 126 122 125 87 105 17%
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Tillsvida-
reanställ-
ningar

Arbetsgi-
varföreträ-
dare

Ledare/
snitt

Barn och utbildning 250 (232) 12 (13) 20 (18)

Arbete och socialtjänst 31 (31) 5 (6) 6 (5)

Vård och omsorg 352 (337) 11 (12) 32 (28)

Kultur, turism o fritid 15 (15) 5 (3) 5 (5)

Samhällsbyggnad 87 (78) 9 (7) 10 (11)

KS - förvaltning 36 (34) 7 (7) 5 (5)

Summa 771 (727) 49 (48) 16 (15)
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Andelen heltidsanställda under 2019 uppgick till 58% och har 
endast ökat med ett par procentenheter under de senaste åren. 
(2018 uppgick de till 56 %) Detta är en låg siffra, även med kom-
munmått mätt. Största andelen deltidsanställda finns inom verk-
samhetsområde Vård och omsorg med endast 26% heltidstjänster. 
Kommunen arbetar nu på olika sätt med att höja andelen heltid-
sanställningar. Se vidare under avsnittet heltid som norm. När vi 
jämför oss med riket har vi ändå en hög sysselsättningsgrad på de 
som har deltid, inte så många som har under 74%.

0-74% 75-99% 100%
2015 73 261 387 721 ######## ######## ########
2016 73 282 414 769 10% 36% 54%
2017 66 260 422 748 9% 37% 54%
2018 60 264 403 727 9% 35% 56%
2019 60 263 448 771 8% 36% 55%
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Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaff-
ningsvärdet efter avdrag för avskrivningar. Investeringar som har 
ett betydande och väsentligt belopp aktiveras i balansräkningen. 
Som vägledning används en gräns på ett basbelopp (46 500 för år 
2019) och en livslängd på mer än tre år. Avskrivningar av anlägg-
ningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjande-
period, vilket i allt väsentligt överensstämmer med de i tabellen 
angivna avskrivningstiderna. Rak nominell metod används. Viss 
vägledning för en anläggningstillgångs avskrivningstid finns i 
rådets idéskrift. Ingen omprövning av nyttjandetiden har gjorts 
under året. Avskrivningen påbörjas kalendermånaden efter det 
att tillgången tagits i bruk. 

Sedan 2015 tillämpar Hjo kommun s.k. komponentindelning och 
följer en uppställning av de komponenter Hjo kommun valt att 
indela investeringarna i och vilken nyttjande period som till-
lämpas.

Avskrivningstider komponenter                               År

Fastighet

Råmark 0

Stomme och grundläggning 80

Markanläggning 20

Stomkomplettering 40

Ytskikt 15

Snickerier invändigt 30

Installationer 40

Teknik 10

Avskrivningstider komponenter År

Vägar

Underbyggnad/förslitningslager + 
Överbyggnad

0

Beläggning asfaltsgrund 50

Beläggning slitlager

- Infartsleder 10

- Övriga gator 20

Gatubelysning 20

Skyltar och trafikanordningar 20

Avskrivningstider komponenter År

Hamn

Kaj 80

Vågbrytare 80

Bryggor 30

Ytbeläggningar 50

Markarbete 20-evig

Belysning 20

Möblemang utomhus 20

  
Avskrivningstider komponenter År

Övrigt

Konst 0

Maskiner och bilar 5-10

Inventarier t.ex. teknisk utrust-
ning, möbler

3-10

Immateriella tillgångar 
(programvaror)

3-5

Hjo kommun följer kommunal redovisningslagstiftning och Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendationer. Beträffande 
schablonersättning gällande personer med uppehållstillstånd se dock under rubriken ”verksamhetens intäkter” nedan. Årsredovisning 
innehåller en resultaträkning, kassaflödesanalys samt en balansräkning. För kommunens interna redovisning tillkommer även drift- 
och investeringsredovisning. Årsredovisningen innehåller även en koncernredovisning som utgör en sammanställning av kommunens 
resultat- och balansräkning och bokslut för de bolag kommunen har betydande inflytande i.    

Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar
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Anslutningsavgifter och ersättningar
RKRs rekommendation R4 – Intäkter, som reglerar redovis-
ningen av bland annat anslutningsavgifter och ersättningar har 
under året omarbetats. De nya reglerna ska tillämpas senast 
2020. I enlighet med rekommendationen har i 2019 års bokslut, 
anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar som avser 
att täcka investeringsutgifter för vatten och avlopp, gator och 
gatubelysning avräknats mot investeringsbeloppet. Från och 
med 2020 kommer de istället att redovisas som intäkt redan vid 
faktureringstillfället.  

Bidrag till statlig infrastruktur
Hjo kommun undertecknade tillsammans med de övriga Ska-
raborgskommunerna under 2013 en avsiktsförklaring med Tra-
fikverket om medfinansiering av utbyggnaden av vissa sträckor 
av E20. Utbyggnaden bedöms medföra såväl nationella, regionala 
och lokala nyttor.

Detta redovisades i 2014 års bokslut som en kostnad (jämförel-
sestörande post) och en avsättning med 5,0 mnkr. Avsättningen 
har sedan dess indexuppräknats och uppgår vid årsskiftet 2019 
till 5,6 mnkr. Beloppet kommer att utbetalas successivt under 
byggperioden med början i slutet av 2020.

 Avsättning för återställande av deponier
Inom Hjo kommun finns ett område som tidigare använts som 
deponi, kallat Sanna. Området är klassat som förorenad mark 
och provtagning har pågått sedan 2018. Eventuella beslut om 
återställande fattas av Länsstyrelsen, vilket inte har skett ännu.

Kommunen erhåller 30 kr per invånare och år (ca 270 tkr) från 
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) för att i framtiden 
återställa områden som detta. Efter rekommendation från kom-
munens revisorer har redovisningen av detta ändrats under året 
på följande sätt: De medel som tidigare utbetalts från AÖS för 
återställande har, genom korrigering av ingående balans, förts 
över från eget kapital till avsättning med 4,9 mnkr. Kostnaderna 
för provtagning under 2019, tillsammans med årets bidrag från 
AÖS har under året avräknats denna avsättning som vid årsskif-
tet 2019 uppgår till 4,5 mnkr. 

Exploateringsmark
Mark som kommunen ämnar sälja klassificeras som omsättnings-
tillgång i balansräkningen och är bokförd till anskaffningsvärdet. 
Kostnader och intäkter för pågående exploateringsprojekt 
(t.ex. iordningsställande av gator och VA) är redovisade bland 
pågående anläggningstillgångar. En fördelning av kostnader och 
intäkter mellan omsättnings- respektive anläggningstillgång görs 
i samband med att respektive område slutredovisas.

Leasingavtal
Leasingavtal avseende bilar som bedömts vara av finansiell 
art och har en leasingtid på minst fyra år, har redovisats som 
anläggningstillgång i balansräkningen, under rubriken maskiner 
och inventarier. Förpliktelsen i form av framtida betalningar av 
leasingavgifter har redovisats som skuld. 

Anskaffningsvärdet har tagits upp till det verkliga värdet. Av-
skrivningstiden följer leasingperioden och objekten skrivs ner till 
restvärdet. Räntekostnaden beräknas till ett fast värde fördelat 
över leasingperioden. Alla lokalhyresavtal har redovisats som 
operationella.

Lånekostnader
Lånekostnader i form av räntor och avgifter periodiseras och 
belastar resultatet det år då de uppstår. I större byggprojekt, 
med lång produktionstid aktiveras räntekostnader under byggti-
den. Under 2019 har inga räntekostnader aktiverats.

Löneskatt
Löneskatten redovisas då pensionsförpliktelsen uppkommer 
vilket innebär att löneskatten har periodiserats och redovisats 
som en kostnad i resultaträkningen.
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Pensionsskuld
Pensionsskulder redovisas enligt den så kallade blandmodellen. 
Den delen av pensionsskulden som intjänats före 1998 redovisas 
som en ansvarsförbindelse, d.v.s. inom linjen. Det som intjänats 
efter 1998 redovisas som en avsättning alternativt kortfristig 
skuld. Avsättningens storlek baseras på KPA Pensions beräk-
ning, gjord enligt RIPS17.

Förtroendevalda
Till och med år 2014 redovisades alla pensionsskulder till för-
troendevalda som en ansvarsförbindelse. Från och med år 2015 
sker en uppdelning mellan avsättning och ansvarsförbindelse 
enligt KPAs beräkning.
 
Avsättning har gjorts efter KPAs beräkning 2020-01-21. Årets 
förändring av avsättningen har belastat 2019 års resultat med 
260 tkr inkl. löneskatt. Teoretiskt värde av förtroendevaldas 
pensionsförmåner beräknas och redovisas som ansvarsförbin-
delse för förtroendevalda, vars uppdrag motsvarar minst 40 
procent av heltid. För de som har intjänad pensionsrätt och är 
under 50 år beräknas en inkomstgaranti under 12 månader, och 
för de som är över 50 år beräknas visstidspension fram till 65 år. 
Beräkningen görs brutto utan samordning. Eftersom pensions-
förmånen är relaterad till förändringar i basbeloppet görs ingen 
nuvärdesberäkning.

Kommunen har antagit att OPF-KL ska gälla för de politiskt för-
troendevalda som tidigare inte omfattades av PBF. För år 2018 
avser detta 15 personer.

Anställda
Det belopp som redovisats som en kortfristig skuld avser den 
avgiftsbestämda ålderspensionen. Kommunen har valt att fr.o.m. 
1998 betala ut hela den avgiftsbestämda ålderspensionen till den 
anställde. För lönedelar över 7,5 basbelopp och för efterlevan-
depensioner finns särskilt tecknade försäkringar.

Riskhantering – ränterisk  
Med ränterisk avses risken för att en förändring av det allmänna 
ränteläget påverkar kommunens räntekostnader i negativ rikt-
ning. För att begränsa ränterisken i kommunen ska lånestocken 
utformas så att den viktade genomsnittliga räntebindningstiden 
bör vara minst tre månader och högst tre år och att räntebind-
ningstiden för enskilda lån inte överstiger 10 år.

Semesterlöneskuld
Skulden för ej uttagna semesterdagar och okompenserad över-
tid och därpå upplupna sociala avgifter redovisas som kortfristig 
skuld. 

Skatteintäkter
Årets redovisade skatteintäkter består av de preliminära 
månatliga inbetalningarna, prognosen för slutavräkningen 2019 
samt skillnaden mellan den slutliga taxeringen och prognosen 
för 2018. Avräkning av skatteintäkterna har gjorts efter Sveriges 
Kommuner och Landstings beräkningar från december 2019.

Skulder
Kommunens skulder klassificeras som kortfristig när den förfal-
ler till betalning inom tolv månader räknat från balansdagen. 
Övriga skulder ska klassificeras som långfristiga. Den del av 
långfristiga lån som förfaller till återbetalning och eller amorte-
ring inom 12 månader redovisas som kortfristig skuld.

Taxefinansierade verksamheter
Resultatregleringsfonden för renhållning är redovisad under Av-
sättningar och uppgår till 4,5 mnkr. Se vidare under ”Avsättning 
för återställning av deponier” på föregående sida.

VA-enheten har belastats med centrala overheadkostnader 
(grundat på verkliga kostnader för vissa centrala funktioner vilka 
fördelats efter antalet anställda). Ränta har beräknats på interna 
lån för investeringar. VA-enhetens över- eller underuttag redo-
visas som en kortfristig skuld respektive fordran och kommer 
att användas till nästkommande år.
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Verksamhetens intäkter
Nedan redovisas kommunens huvudsakliga inkomstgrupper och 
dess grund för intäktsföring.

Barnomsorgsavgifter
Inkomsten intäktsförs i samband med fakturering. Fakturering 
sker i slutet av innevarande månad vilket innebär att normalt 
behöver ingen periodisering ske i boksluten.

Äldreomsorgsavgifter
Fakturering till brukaren sker i början av nästkommande månad. 
Inkomsten intäktsförs dock i den period som intäkten avser 
vilket innebär att normalt behöver ingen periodisering ske vid 
boksluten.

Hyresintäkter särskilt boende och bostad med särskilt anpassad 
service debiteras brukaren en månad i förskott men intäktsförs i 
den period hyran avser vilket innebär att normalt behöver ingen 
periodisering ske vid boksluten.

Renhållnings och VA-avgifter
Avgifterna faktureras via kommunens helägda bolag Hjo Energi 
AB. Inkomsten intäktsförs i samband med återredovisningen till 
kommunen som sker med en månads eftersläpning. I den mån 
verksamhetens avgiftsuttag överskrider självkostnaden, minskas 
intäkten. Ett eventuellt överuttag av VA-taxan bokförs som 
kortfristig skuld. Anslutningsavgifter, gatukostnadsersättningar 
samt övriga investeringsbidrag se ovan under rubrik ”Anslut-
ningsavgifter och ersättningar”.

Försäljning av fastighet
Inkomsten intäktsförs normalt vid dagen för tillträdet, förutsatt 
att det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som kommunen 
får av transaktionen kommer att tillfalla kommunen och att avta-
let är utformat så att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. 

Specialdestinerade/riktade statsbidrag
Avser bidrag som är avsedda för en bestämd verksamhet eller 
ett bestämt ändamål och redovisas i resultaträkningen tillsam-
mans med övriga verksamhetsanknutna intäkter. Dessa bidrag 
kräver i regel någon form av motprestation och återrapporte-
ring. De periodiseras i normalfallet till den period som bidraget 
avser enligt förekommande underlag. 

Schablonersättning för personer med uppehållstillstånd har till 
och med 2018-12-31 bokförts enligt kontantmetoden. Eventuellt 
överskott varje år fördes över till nästkommande år och vid 
årsskiftet 2018/19 uppgick överskottet till 4,0 mnkr Från och 
med 2019 tillämpas dock ny princip som innebär att medlen som 
fördes över från 2018 till 2019 har ”frysts” och återförs under 
2020 som intäkt. 2019 års överskott om 0,4 mnkr har förts till 
resultaträkningen.

Övriga intäkter och kostnader
Finansiella kostnader och intäkter har periodiserats fullt ut. 
Övriga intäkter och kostnader har periodiserats till väsentliga 
belopp. Med väsentlig avses belopp överstigande 25 tkr.
 
Den sammanställda redovisningen
Syftet med sammanställd redovisning är att ge en helhetssyn 
på kommunens verksamhet och ekonomi och ge en organisa-
tionsneutral redovisning som möjliggör jämförbarhet mellan 
kommunerna. Den sammanställda redovisningen har upprättats 
enligt förvärvsmetoden med den s.k. alternativa metoden där 
underkoncernens (Hjo Stadshus AB) bokslut konsoliderats. 

Bolagens redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredo-
visningslagen (1995:1554), samt rekommendationer och uttalan-
den från Bokföringsnämnden.

Med undantag för redovisning av pensionskostnader tillämpar 
bolagen samma redovisningsprinciper som kommunen.

Eliminering har gjorts för interna mellanhavanden mellan kom-
munen och respektive dotterkoncern och dotterbolag. Interna 
intäkter, kostnader, fordrings- och skuldposter av väsentlig 
betydelse har eliminerats.

Intresseföretag i underkoncernens redovisning
Andelar i intresseföretagen HjoTiBorg Energi AB och Bredband 
Östra Skaraborg AB redovisas i Hjo Stadshus AB koncernen i 
enlighet med den s.k. kapitalandelsmetoden.

Mindre ägarandelar
Hjo kommun har även andelar i kommunalförbunden Räddnings-
tjänst Östra Skaraborg och Avfallshantering Östra Skaraborg. 
Eftersom ägarandelen i båda fallen understiger 20 % har kom-
munalförbunden inte medtagits i den sammanställda redovis-
ningen.

Obeskattade reserver
Bolagens obeskattade reserver har uppdelats i koncernbalans-
räkningen i eget kapital del (78 %) och uppskjuten skattskuld (22 
%). Den uppskjutna skatten redovisas som en avsättning.
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Produktion: Ekonomienheten Hjo kommun 
Foto: Hjo kommun, Mostphotos, Jesper Anhede 
Tryck och repro: Redo Tryck AB 2019 

Resultaträkning Kommunen Sammanställd redovisning

Mnkr Not 2018 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 2018 2019

Verksamhetens intäkter 1 127,5 125,9 117,8 8,1 204,9 204,7

 - varav jämförelsestörande intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Verksamhetens kostnader 2 -610,2 -628,5 -617,2 -11,3 -668,0 -688,9

 - varav jämförelsestörande kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar 3 -22,6 -23,0 -23,6 0,6 -35,7 -37,0

Verksamhetens nettokostnader -505,3 -525,6 -523,0 -2,6 -498,8 -521,2

Skatteintäkter 4 393,5 410,7 410,6 0,1 393,5 410,7

Generella statsbidrag och
utjämning

5 125,9 124,0 121,7 2,3 125,9 124,0

Verksamhetens resultat 14,1 9,1 9,3 0,2 20,6 13,5

Finansiella intäkter 6 1,1 1,0 0,3 0,7 1,2 1,0

Finansiella kostnader 7 -1,7 -1,6 -1,6 0,0 -2,1 -2,2

Resultat efter finansiella poster 13,5 8,5 8,0 0,5 19,7 12,3

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 8 13,5 8,5 8,0 0,5 19,7 12,3

Resultaträkning och kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys Kommunen Sammanställd redovisning

Mnkr Not 2018 Utfall 2019 Budget 2019 2018 2019

Årets justerade resultat 8 13,5 8,5 8,0 19,7 12,3

Justering för av- och nedskrivningar 3 22,6 23,0 23,6 35,7 37,0

Förändring avsättningar 21 2,6 -2,5 0,0 2,6 -2,4

Justering övriga ej likvid. påverkande poster 9 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0

Medel från verksamheter före förändring av 
rörelsekapital

38,7 29,0 31,6 58,5 46,9

+/- Minskn./ökn lager och exploateringsfastig-
heter

16-17 0,0 0,4 -1,0 0,4 0,2

+/- Minskn./ökn kortfristiga fordringar 18 -7,0 12,2 0,0 -10,6 8,9

+/- Ökn/minskn. övr. kortfristiga skulder 23 25,7 -0,5 0,0 30,6 -10,7

Kassaflöde från löpande verksamhet 57,4 41,1 30,6 78,9 45,3

- Investering immateriella tillgångar 10 -0,1 -0,6 -0,1 -0,6

- Investering materiella tillgångar 11-13 -40,2 -43,9 -50,3 -57,6 -56,6

+ Försäljn. materiella tillgångar 11-13 0,0 0,0 0,0 0,0

+Invest finansiella tillgångar 14, 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Försäljn. finansiella tillgångar 14 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

Kassaflöde från invest. verksamheten -40,3 -44,4 -50,3 -57,7 -57,1

+/- Minskn/ökn långfristig fordran 15 0,1 -0,1 18,0 -0,3 -0,4

+/- Ökn/minskn långfristiga skulder 22 -22,8 -0,5 -24,3 9,0

-  Minskning pensioner intjänade före -98 24 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från finan. verksamhet -22,7 -0,6 18,0 -24,6 8,6

Årets kassaflöde 19 -5,6 -3,9 -1,7 -3,4 -3,2

Likvida medel vid årets början 20,9 15,3 4,4 40,4 37,0

Likvida medel vid årets slut 15,3 11,4 2,7 37,0 33,8

Resultaträkningen visar kommunens och kommunkomcernens intäkter och kostnader och hur det egna kapitalet har förändrats 
under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen speglar hur den löpande verksamheten och investeringarna finansierats under året.
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Foto: Hjo kommun, Mostphotos, Jesper Anhede 
Tryck och repro: Redo Tryck AB 2019 

Balansräkning 

Balansräkning Kommunen Sammanställd redovisning

Mnkr Not 2018 2019 2018 2019

TILLGÅNGAR

• ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 2,4 2,1 2,4 2,1

   -Programvarulicenser m.m. 10 2,4 2,1 2,4 2,1

Materiella anläggningstillgångar 427,9 461,4 553,0 585,2
   -Mark, byggnader, tekniska anläggningar 11 365,4 418,2 379,7 431,5

   -Maskiner och inventarier 12 20,5 23,8 128,9 131,8

   -Pågående investeringar 13 42,0 19,4 44,4 21,9

Finansiella anläggningstillgångar 11,3 11,3 14,7 15,0
   -Värdepapper 14 10,4 10,4 12,4 12,3

   -Långfristiga fordringar 15 0,9 1,0 2,3 2,7

Summa anläggningstillgångar 441,6 474,8 570,1 602,3
• OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 16 0,3 0,3 5,2 5,4
Exploateringsfastigheter 17 7,0 6,6 7,0 6,6
Fordringar 18 55,0 42,8 69,7 60,8
Likvida medel och kortfristiga placeringar 19 15,3 11,4 37,0 33,8
Summa omsättningstillgångar 77,7 61,2 119,0 106,7
SUMMA TILLGÅNGAR 519,3 536,0 689,1 709,0

EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

- Ingående eget kapital 262,4 271,0 313,3 329,2

- Årets resultat 13,5 8,5 19,7 12,3

- Förändring övrigt eget kapital -4,9 0,0 -3,8 0,0

Summa Eget kapital 20 271,0 279,5 329,2 341,5
AVSÄTTNINGAR

Avsättningar till pensioner och skatter 21 11,9 9,7 28,1 26,0

Avsättningar till statlig infrastruktur 21 5,5 5,6 5,5 5,6
Avsättningar till deponier 21 4,9 4,5 4,9 4,5
Summa avsättningar 22,3 19,8 38,5 36,1
SKULDER

Långfristiga skulder 22 85,9 97,1 154,4 175,1
Kortfristiga skulder 23 140,0 139,5 167,0 156,3
Summa skulder 226,0 236,6 321,4 331,4
SUMMA EGET KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

519,3 536,0 689,1 709,0

POSTER INOM LINJEN 25 314,9 359,7 214,9 259,7

Pensionsförmåner intjänade före 1998 155,6 150,3 155,6 150,3

Pensionsförmåner förtroendevalda (som inte ingår 
i ovan)

4,9 4,4 4,9 4,4

Borgensförbindelser mm. 154,4 205,0 54,4 105,0

   -Borgensförbindelser kommunala bolag 101,5 100,5 1,5 0,5

  -Borgensförbindelser övrigt 52,9 104,5 52,9 104,5

Outnyttjad checkkredit 70,0 40,0 92,0 45,0

Hjo kommun har i september 1996 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2019-12-31 var medlem-
mar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommu-
nerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i 
Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska föreningen.  Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hjo kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 460 926 mnkr och totala tillgångar till 460 365 mnkr. Hjo kommuns andel av de totalt förpliktelserna uppgick 
till 259 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 254 mnkr.

Balansräkningen visar i sammandrag kommunens och kommunkoncernens samtliga tillgångar,  
avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för årets utgång.
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Produktion: Ekonomienheten Hjo kommun 
Foto: Hjo kommun, Mostphotos, Jesper Anhede 
Tryck och repro: Redo Tryck AB 2019 

Nothänvisning 

Syftet med noterna till bokslutet är att komplettera bokslutsinformationen så att en riktig och tillräcklig bild 
ges av kommunen och kommunkoncernens resultat och ekonomiska ställning.

Nothänvisning Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2019 2018 2019

Not 1 Verksamhetens intäkter 127,4 125,9 204,9 204,7

Driftbidrag 67,9 65,2 67,9 65,2

Försäljningsmedel 11,9 14,5 11,9 14,5

Taxor och avgifter 30,5 30,4 99,5 104,7

Hyror och arrenden 13,4 11,5 13,4 11,5

Övrigt 3,7 4,3 12,2 8,8

Not 2 Verksamhetens kostnader 610,2 628,5 668,0 688,9

Personalkostnader 400,7 419,0 417,6 437,3

Köp av verksamheter 75,5 77,2 75,5 72,2

Lämnade bidrag 19,3 20,0 19,3 20,0

Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader 41,6 39,9 36,4 50,5

Inköp av material och övrigt 73,1 72,4 117,6 102,9

Skatt på årets resultat 0,0 0,0 1,6 1,0

Not 3 Av- och nedskrivningar 22,6 23,0 35,7 37,0

Planenliga avskriv-
ningar  
                                                
                                             
                                        

Immateriella tillgångar 1,1 0,9 1,1 0,9

Byggnader o tekniska anläggningar 18,3 18,8 30,8 32,2

Maskiner o inventarier 2,8 2,8 3,4 3,4

Leasingavtal 0,4 0,5 0,4 0,5

Not 4 Skatteintäkter 393,5 410,7 393,5 410,7

Årets preliminära skatteintäkter 395,4 414,4 395,4 414,4

Slutavräkning 2017 års skatteintäkter -1,3 0,0 -1,3 0,0

Slutavräkning 2018 års skatteintäkter -0,6 0,2 -0,6 0,2

Slutavräkning 2019 års skatteintäkter 0,0 -3,9 0,0 -3,9

Not 5 Kommunalekonomisk utjämning 125,9 124,0 125,9 124,0

Fastighetsskatt, årets preliminära 17,4 20,3 17,4 20,3

Fastighetsskatt, prognos slutavräkning föregående år 2,2 -0,1 2,2 -0,1

Inkomstutjämningsbidrag 97,3 98,7 97,3 98,7

Avgift till LSS-utjämning 2,1 -1,0 2,1 -1,0

Regleringsavgift 1,4 6,4 1,4 6,4

Generella bidrag från staten 0,7 0,0 0,7 0,0

Kostnadsutjämningsavgift/bidrag 0,7 -3,2 0,7 -3,2

Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar 4,1 2,9 4,1 2,9
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Nothänvisning Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2019 2018 2019

Not 6 Finansiella intäkter 1,1 1,0 1,2 1,0

Avkastning räntebärande papper 0,7 0,4 0,7 0,4

Borgensavgifter 0,4 0,5 0,2 0,3

Övriga finansiella intäkter 0,0 0,1 0,3 0,3

Not 7 Finansiella kostnader 1,7 1,6 2,1 2,2

Räntekostnader lån 0,9 1,0 1,3 1,6

Räntekostnad pensionsskuld, inkl diskonteringsränta 0,2 0,3 0,2 0,3

Övriga finansiella kostnader 0,6 0,3 0,6 0,3

Not 8 Årets Resultat enligt resultaträkning 13,5 8,5 19,7 12,3

Arets resultat enligt resultaträkningen 13,5 8,5 19,7 12,3

Not 9 Övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 0,0 0,5 0,0

Justering förändring avsättning förtroendevaldas pensioner (se 
även not 20 + 21 och redovisningsprinciper)

0,0 0,0 0,0 0,0

Årets förändring VA- och renhållningsfond 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga mindre justeringar, ej likv. påverkande intäkter
(varav fondemission)

0,0 0,0 0,5 0,0

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar 2,4 2,1 2,4 2,1

Anskaffningsvärde vid årets början 10,3 10,4 10,3 10,4

Årets investeringar 0,1 0,6 0,1 0,6

Ackumulerade avskrivningar -8,0 -8,9 -8,0 -8,9

Not 11 Mark, Byggnader o tekniska anläggningar  365,4 418,2 379,7 431,5

Allmän markreserv 14,7 14,7 14,7 14,7

Anskaffningsvärde vid årets början 15,2 14,9 15,2 14,9

Årets investeringar -0,3 0,0 -0,3 0,0

Ackumulerade avskrivningar -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Verksamhetsfastigheter 182,3 222,3 196,6 235,6

Anskaffningsvärde vid årets början 329,9 330,6 356,1 356,8

Årets investeringar 0,7 51,0 0,8 51,0

Årets försäljningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ackumulerade avskrivningar -148,3 -159,3 -160,3 172,2

Affärsverksamhetsfastigheter 86,3 91,0 86,3 91,0

Anskaffningsvärde vid årets början 127,3 131,2 127,3 131,2

Årets investeringar 3,9 8,5 3,9 8,5

Årets utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ackumulerade avskrivningar -44,9 -48,7 -44,9 -48,7
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Produktion: Ekonomienheten Hjo kommun 
Foto: Hjo kommun, Mostphotos, Jesper Anhede 
Tryck och repro: Redo Tryck AB 2019 

Not 14 Värdepapper 10,4 10,4 12,4 12,3

Hjo Stadshus AB 499 aktier 0,5 0,5 0,0 0,0

Långfristiga placeringar i värdepapper 1,8 1,8 1,8 1,8

Andelar i intresseföretag 0,0 0,0 2,3 2,3

Kommuninvest 9 201 andelar* 1,7 1,7 1,9 1,7

Kommuninvest, särskild medlemsinsats 6,4 6,4 6,4 6,4

*Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomiska förening har därefter beslutat om insatsemissioner. Hjo kommuns totala andelskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening uppgick 2019-12-31 till 8 084 700 kr.

Nothänvisning Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2019 2018 2019

Publika fastigheter 78,8 86,6 78,8 86,6

Anskaffningsvärde vid årets början 106,2 110,9 106,2 110,9

Årets investeringar 4,7 11,7 4,7 11,7

Ackumulerade avskrivningar -32,1 -36,0 -32,1 -36,0

Annan verksamhet 3,3 3,6 3,3 3,6

Anskaffningsvärde vid årets början 5,0 5,8 5,0 5,8

Årets investeringar 0,8 0,4 0,8 0,4

Ackumulerade avskrivningar -2,5 -2,6 -2,5 -2,6

Övriga fastigheter 0,0 0,0 0,0 0,0

Anskaffningsvärde vid årets början 0,1 0,1 0,1 0,1

Ackumulerade avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Not 12 Maskiner och Inventarier    20,5 23,8 128,9 131,8

Maskiner 3,5 3,0 110,2 109,4

Anskaffningsvärde vid årets början 8,6 10,2 222,4 243,2

Årets investeringar 1,6 0,1 20,9 12,3

Årets försäljningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ackumulerade avskrivningar -6,7 -7,3 -133,1 -146,1

Inventarier och bilar 15,2 17,2 16,9 18,8

Anskaffningsvärde vid årets början 51,6 53,3 60,7 61,0

Årets investeringar 1,7 4,1 2,8 4,4

Årets försäljningar 0,0 0,0 -2,6 0,0

Ackumulerade avskrivningar -38,1 -40,2 -44,0 -46,6

Finansiell leasing 1,4 3,2 1,4 3,2

Anskaffningsvärde vid årets början 3,3 3,1 3,3 3,1

Under året nytecknade finansiella leasingavtal 0,0 2,8 0,0 2,8

Under året avslutade finansiella leasingavtal -0,2 -1,6 -0,2 -1,6

Ackumulerade avskrivningar -1,7 -1,1 -1,7 -1,1

Konst 0,4 0,4 0,4 0,4

Anskaffningsvärde vid årets början 0,4 0,4 0,4 0,4

Not 13 Pågående anläggningstillgångar 42,0 19,4 44,4 21,9

Verksamhetsfastigheter - anskaffningsvärde 31,2 4,8 31,2 4,8

Affärsverksamhetsfastigheter - anskaffningsvärde 0,1 0,1 0,1 0,1

Publika fastigheter - anskaffningsvärde 0,2 0,4 0,2 0,4

Exploateringsmark - anskaffningsvärde 10,4 14,1 10,4 14,1

Inventarier - anskaffningsvärde 0,1 0,0 2,5 2,5

Not 15 Långfristiga fordringar 0,9 1,0 2,3 2,7

IFK Hjo 0,1 0,0 0,1 0,0

Korsberga bygdegårdsförening 0,1 0,1 0,1 0,1

Skandia överskottsfond 0,0 0,0 1,4 1,7

Va-anslutn. avgifter 0,7 0,9 0,7 0,9
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Produktion: Ekonomienheten Hjo kommun 
Foto: Hjo kommun, Mostphotos, Jesper Anhede 
Tryck och repro: Redo Tryck AB 2019 

Not 18 Kortfristiga fordringar 55,0 42,8 69,7 60,8

Kundfordringar 9,1 7,7 20,7 23,1

Kortfristig fordran leverantörer o intressebolag 0,0 0,1 0,5 0,8

Upplupna intäkter kunder 1,7 2,3 2,6 3,4

Upplupna skatteintäkter 13,2 15,4 13,5 15,4

Fordran mervärdesskatt 8,7 4,2 8,7 4,2

Övriga fordringar staten 0,2 0,1 0,2 0,1

Övriga kortfristiga fordringar 0,2 0,4 0,2 0,4

Förutbetalda leverantörsfakturor 1,6 3,0 2,1 3,8

Övriga interimsfordringar 20,3 9,6 21,2 9,6

Not 17 Exploateringsfastigheter 7,0 6,7 7,0 6,6

Område – Hjo Norr 3:59 1,4 1,3 1,4 1,3

                   Hjo Söder 8:3 0,3 0,3 0,3 0,3

                   Hjo Söder 13:1 0,2 0,0 0,2 0,0

                   Knäpplan 1:15 1,0 1,0 1,0 1,0

Knäpplan 1:15 1,0 1,0 1,0 1,0

Hjo Norr 3:59 del av 2:1 och 4:2 2,0 2,0 2,0 2,0

Söder 3:43 Knäpplan 2,1 2,1 2,1 2,1

Samtliga tomter är värderade till anskaffningsvärde

Not 19 Likvida medel och kortfristiga placeringar 15,3 11,4 37,0 33,8

Bank 15,2 11,3 36,9 33,7

Handkassor 0,1 0,1 0,1 0,1

Not 20 Eget Kapital 271,0 279,5 329,2 341,5

IB Eget Kapital 262,4 271,0 314,4 329,2

Årets resultat 13,5 8,5 19,7 12,3

Omklassificering av avsättning för deponier -4,9 0,0 -4,9 0,0

Fördelning Eget Kapital
- Kommunens/koncernens Eget Kapital 271,0 279,5 329,2 341,5

- Avfallsfonden 0,0 0,0 0,0 0,0

Nothänvisning Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2019 2018 2019

Not 16 Varulager 0,3 0,3 5,2 5,4

Lager turistbyrå 0,3 0,3 0,3 0,3

Råvarulager i Hjo Energi AB 0,0 0,0 4,9 5,1
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Produktion: Ekonomienheten Hjo kommun 
Foto: Hjo kommun, Mostphotos, Jesper Anhede 
Tryck och repro: Redo Tryck AB 2019 

Nothänvisning Kommunen Sammanställd redovisning

2018 2019 2018 2019

Not 21 Avsättningar 22,3 19,8 38,5 36,1

Övriga avsättningar pensioner 4,1 2,0 4,1 2,0

Avsatt till särskild avtals- och visstidspension förtroendevalda 5,5 5,8 5,5 5,8

Löneskatt på pensionsavsättningen 2,3 1,9 2,3 1,9

Uppskjuten skatteskuld – obeskattade reserver 0,0 0,0 16,2 16,3

Bidrag till statlig infrastruktur, E20 5,5 5,6 5,5 5,6

Avsättning tillåterställning deponier 4,9 4,5 4,9 4,5

Spec. avsatt till pensioner anställda, tkr

Ingående avsättningar 2 897,3 4062,1 2 897,3 4062,1

Nya förpliktelser under året 1 164,8 -2 021,1 1 164,8 -2 021,1

varav:

- Nyintjänad pension tjänstemän 1 218,0 0,0 1 218,0 0,0

- Ränte- o basbeloppsuppräkning 32,0 68,0 32,0 68,0

- Beräknad skuld på förändring upplupna löner o sem.skuld 51,8 -1 909,1* 51,8 -1 909,1*

- Övrig post -6,0 -25,0 -6,0 -25,0

Årets utbetalningar -131,0 -155 -131,0 -155

Summa utgående avsättningar till pensioner 4 062,1 2 041,0 4 062,1 2 041,0

Löneskatt 985,5 495,1 985,5 495,1

Utgående avsättning pensioner 5 047,6 2 536,1 5 047,6 2 536,1

Aktualiseringsgrad 1,0 1,0 1,0 1,0

Överskottsfonden hos KPA 1 073,3 533,4 1 073,3 533,4

Spec. avsatt till pensioner förtroendevalda, tkr

Ingående avsättningar 4 818,0 5 523,0 4 818,0 5 523,0

Nya förpliktelser under året 705,0 209,0 705,0 209,0

varav:

- Nyintjänad pension förtroendevalda, PBF 506,0 -31,0 506,0 -31,0

- Nyintjänad pension förtroendevalda, OPF-KL 44,0 34,0 44,0 34,0

- Ränte- o basbeloppsuppräkning 155,0 206,0 155,0 206,0

Summa avsatt till pensioner 5 523,0 5 732,0 5 523,0 5 732,0

Löneskatt 1 339,9 1 390,6 1 339,9 1 390,6

Utgående avsättningar pensioner 6 862,9 7 122,6 6 862,9 7 122,6

*) Avsättning till pensioner baserad på upplupna lönekostnader har omklassificerats till övriga kortfristiga skulder

Not 22 Långfristiga skulder    85,9 97,1 154,4 175,1

Anläggningslån 75,5 73,5 144,0 151,5

Checkräkningskredit 0,0 0,0 0,0 0,0

Leasingavtal 1,0 2,5 1,0 2,5

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år 9,4 21,1 9,4 21,1

Kreditgivare

Kommuninvest 75,5 73,5 144,0 151,5

Finansbolag (bilar) 1,0 2,5 1,0 2,5

Spec. Förutbetalda intäkter 

Anslutningsavgifter VA 2,1 3,8 2,1 3,8

Återstående antal år 27 år 27 år 27 år 27 år

Gatukostnadsersättningar 1,3 2,0 1,3 2,0

Återstående antal år 27 år 27 år 27 år 27 år

Investeringsbidrag statliga 5,6 14,9 5,6 14,9

Återstående antal år 23 år 19 år 23 år 19 år

Investeringsbidrag privata 0,5 0,4 0,5 0,4

Återstående antal år 8 år 7 år 8 år 7 år

Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.
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Produktion: Ekonomienheten Hjo kommun 
Foto: Hjo kommun, Mostphotos, Jesper Anhede 
Tryck och repro: Redo Tryck AB 2019 

Not 25 Borgensförbindelser och övriga  
ansvarsförbindelser 314,9 359,7 214,9 259,7

Hjo Stadshus AB 40,0 40,0 0,0 0,0

Hjo Energi AB 60,0 60,0 0,0 0,0

Bredband Östra Skaraborg 1,5 0,5 1,5 0,5

Pensionsförmån intjänad före 1998 (inkl löneskatt) 155,6 150,3 155,6 150,3

Pensionsförmån förtroendevalda  inkl. löneskatt
(som inte ingår i ovan)

4,9 4,4 4,9 4,4

Kooperativa hyresrättsförening äldrehem i Hjo, 
ekonomisk förening

52,9 104,5 52,9 104,5

Spec. pensionsförmån intjänad före 1998-anställda

Ingående ansvarsförbindelse 129,5 125,2 129,5 125,2

Ränteuppräkning 0,9 0,8 0,9 0,8

Basbeloppsuppräkning 2,0 3,1 2,0 3,1

Utbetalningar -6,7 -7,1 -6,7 -7,1

Övrigt -0,5 -1,0 -0,5 -1,0

Summa pensionsförpliktelser 125,2 121,0 125,2 121,0

Löneskatt 30,4 29,3 30,4 29,3

Utgående ansvarsförbindelse 155,6 150,3 155,6 150,3

Nothänvisning Kommunen Sammanställd redovisning

Not 23 Kortfristiga skulder    140,0 139,5 167,0 156,3

Kortfr.skulder till kreditinstitut o kunder 42,8 42,7 51,3 42,7

Skulder intressebolag 0,0 0,0 1,8 1,7

Leverantörsskulder 24,8 21,3 30,9 21,6

Skuld till VA-kollektivet -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Moms och skatteskulder 0,3 0,6 0,3 0,6

Personalens skatter och avgifter 5,8 6,0 7,7 7,7

Övriga kortfristiga skulder 0,6 1,3 5,7 11,2

Upplupna kostnader/förutbet. intäkter 65,9 67,8 69,5 71,0

Varav Upplupen semesterlön 16,2 16,3 17,2 17,1

Upplupna sociala avgifter 13,4 13,8 14,0 14,4

Upplupen ordinarie lön 3,9 4,0 4,2 4,3

Upplupna räntekostnader 0,1 0,1 0,2 0,1

Förutbetalda hyresintäkter 0,0 0,0 0,2 0,2

Avgiftsbestämd ålderspension 15,9 17,7 15,9 17,7

Upplupna kostnader elcertifikat 0,0 0,0 1,2 0,8

Övriga interimsskulder 12,7 11,6 12,9 12,1

Förutbetalda skatteintäkter 3,7 4,3 3,7 4,3

Not 24 Försäkringslösning för pensioner  
intjänade före 1998

0,0 0,0 0,0 0,0

Partiell inlösen 0,0 0,0 0,0 0,0

Särskild löneskatt på ovan 0,0 0,0 0,0 0,0
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Driftsredovisning 
Driftsredovisning visar avvikelser i förhållande till av kommunfullmäktige beslutad  
budget för den löpande verksamheten inklusive eventuella tilläggsanslag.

Politikområde (mnkr) Nettkostnader 
2018

Budget
2019

Justering för 
internränta*

Justering
budget 2019

Utfall
2019

Budget
avvikelse

Helårsprognos 
vid delår

Demokrati 6,2 6,8 0,0 6,8 7,0 -0,2 0,0

Kommunledningskontoret 47,3 48,9 -0,1 48,8 48,6 0,2 0,1

Kultur, turism och fritid 25,7 25,9 -0,6 25,3 25,2 0,1 0,2

Teknisk service 25,3 25,6 -12,6 13,0 13,0 0,0 -0,4

Plan och bygg 3,8 4,4 0,0 4,4 3,3 1,1 0,5

Renhållningsenheten 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vård och omsorg 167,2 174,8 -0,1 174,7 172,7 2,0 0,0

Barn och utbildning 224,5 235,4 -0,1 235,3 238,0 -2,7 0,0

Arbete och socialtjänst 25,6 25,9 0,0 25,9 29,5 -3,6 -4,3

Finansförvaltning (exkl. skatter o. fin.) -21,2 -24,2 13,5 -10,7 -11,2 0,5 0,4

Summa löpande verksamhet 505,3 523,5 0,0 523,5 526,1 -2,6 -3,5

Verksamheternas samlade budgetavvikelse
Kommunens verksamheter redovisade för 2019 en negativ bud-
getavvikelse om 2,6 mnkr, vilket kan jämföras med den prognos 
som upprättades i samband med delårsbokslutet per den 31 
augusti, som indikerade en negativ avvikelse med 3,5 mnkr.

Det förbättrade utfallet jämfört med prognosen är, som framgår 
ovan, fördelat på de flesta av verksamhetsområdena och de 
huvudsakliga förklaringarna till avvikelsen mellan prognos och 
utfall är hänförligt till Vård och omsorg, som fick ett utfall ca 2,0 
mnkr bättre än prognosen i samband med delårsrapporten per 
den 31 augusti och till Barn och utbildning vars utfall blev 2,0 
mnkr sämre än prognosen. 

Finansförvaltningen redovisar ett överskott om 0,5 mnkr, vilket 
framförallt beror på att faktiska kostnader för arbetsgivaravgif-
ter, pensionskostnader, särskild löneskatt med mera för 2019 
understiger den schablonmässiga debiteringen som finansen-

heten gör till respektive verksamhet. För djupare analyser och 
kommentarer till de övriga områdena hänvisas till verksamhets-
berättelserna för vart och ett av politikområdena på sid 60-85.

*) Hjo kommun har sedan många år tillbaka använt en intern kalkylräntesats om 5 %, vilket också budgeten för 2019 är upprättad utifrån. Då det 
allmänna ränteläget på senare år stabilisertas på en betydligt lägre nivå och för att anpassa oss till SKRs rekommendationer har internräntesatsen 
under 2019 sänkts till 1,75%.
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Produktion: Ekonomienheten Hjo kommun 
Foto: Hjo kommun, Mostphotos, Jesper Anhede 
Tryck och repro: Redo Tryck AB 2019 

2019- års investeringsverksamhet

Kommunfullmäktige har som ett långsiktigt mål slagit fast att 
finansieringen av investeringarna ska ske med egna medel. Vissa 
av de investeringar som gjorts under de senaste åren har varit 
av sådan storlek och karaktär att de inte rymts inom det egna fi-
nansieringsutrymmet på kort sikt. Dessa investeringar är viktiga 
för att behålla och öka Hjo kommuns attraktionskraft, såväl som 
boendeort och som besöksmål. 

Innevarande år uppgår Hjo Kommuns självfinansiering till ca 31,5 
mkr, vilken utgörs av årets resultat om 8,5 mnkr samt avskriv-
ningar om ca 23 mnkr. Självfinansieringsgraden varierar mellan 
åren beroende på storleken på årets resultat och årets avskriv-
ningar. 

Under 2019 har 96,0 mnkr avsatts till investeringar. Av dessa är 
36,5 mnkr nya medel och 59,5 mnkr ombudgeterades från år 
2018. Den nedlagda kostnaden i de projekt som pågår och de 
som avslutats under året uppgår till 83,6 mnkr varav 41,6 mnkr 
har belastat 2019 och 42,0 mnkr tidigare år. Under året har 
projekt till ett belopp om 64,1 mnkr avslutats. Pågående projekt 
med återstående bruttokostnad om 34,2 mnkr (inkl expl) före-
slås ombudgeteras till 2020.

Samtliga investeringar 2019

Investeringar

Nedanstående investeringsredovisning visar avslutade och pågående investeringar i anläggningstillgångar per den 31 
december 2019.

Belopp i mnkr KF-anslag Tilläggs-
anslag

Omdisp-
oneringar

Ombudget Total budget Kostnad 
sedan start

Varav under 
2019

Avvikelse

Tekniska övergripande 0,6 0,0 0,0 0,1 0,7 0,7 0,7 0,0

Fastigheter övergripande 4,3 0,0 0,0 13,0 17,3 10,5 4,8 6,8

Skolfastigheter 9,1 0,0 0,0 29,1 38,2 32,1 8,6 6,1

Barnomsorgsfastigheter 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,8 4,8 -0,8

Kultur- och fritidsfastigheter 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0

Gator, vägar, infrastruktir mm 11,7 0,0 -1,9 5,6 15,4 7,5 7,4 7,9

Hamnen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,1

Markinköp 1,0 0,0 0,0 0,6 1,6 0,0 0,0 1,6

KS inventarier 3,8 0,0 0,0 1,1 4,9 2,1 1,9 2,8

Taxefinansierat Vatten och avlopp 2,0 1,2 0,0 0,0 3,2 5,2 5,2 -2,0

Summa investeringar exkl. 
exploatering

32,8 1,2 -1,9 55,5 87,6 65,3 33,7 22,3

Exploateringsverksamhet 2,5 0,0 1,9 4,0 8,4 18,3 7,9 -9,9

Summa inkl. exploatering 35,3 1,2 0,0 59,5 96,0 83,6 41,6 12,4

Nedanstående investeringsredovisning visar avslutade och pågående investeringar i anläggningstillgångar per den 31 december 2019.
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De största investeringsprojekten 2019

Belopp i mnkr Budget Kostnad 
sedan start

Varav 
kostnad 2019

Avvikelse Prognos 
totalavvikelse

Kommentar

Guldkroksskolan ombyggnad 28,0 27,1 4,1 0,9 0,9 Färdigställt våren 2019

Stadshuset - ventilation 4,5 4,9 0,1 -0,4 -0,4 Färdigställt hösten 2019

Orrelyckans förskola om- och tillbyggnad 6,0 6,8 4,8 -0,8 -0,8 Klart våren 2019

Exploatering Knäpplan/Sandby 4,0 4,2 0,0 -0,2 -0,2 Avslutat 2019 efter de sista tomt-
försäljningarna

Exploatering Knäpplan Norra 1,0 3,2 0,4 -2,2 -1,7 2 tomter ej sålda

Exploatering Knäpplan Västra 1,9 8,5 7,5 -8,5 0,0 Projektering pågår

Exploatering industriområdet Metallvägen 1,5 2,3 0,7 -0,8 0,0

Översikt nettoinv. 2015-2024, mnkr (exkl. exploatering)

Under året har ett antal projekt genomförts. Ombyggnaden av 
Guldkroksskolan har slutförts, och stod klar till vårterminen. 
Orrelyckans förskola har byggts om- och till med en ny avdel-
ning. Ny ventilation i Stadshuset har installerats. Förberedel-
ser för nybyggnation av en F-6 skola pågår och byggnationen 
beräknas påbörjas 2020. Utöver dessa har en del mindre projekt 
genomförts, samt asfaltering, trafikbelysning mm inom de årliga 
potterna.

Exploateringsarbeten inom Knäpplan Västra pågår. Finansie-
ringen sker i form av tomtförsäljningar, gatuersättningar samt 
budgeterade medel. Även industriområdet vid Metallvägen har 
tomtindelats och ledningar samt gatuutbyggnad pågår. Expl omr 
Norra Knäpplan är i stort sett klart, återstår ett par tomter 
som beräknas försäljas under våren 2020.

Vatten- och avloppsverksamheten har investerat för 5,2 mnkr. 
VA-arbeten på bl.a. Gärdhemsvägen, Sjögatan har utförts samt 
även ett fortsatt ledningsarbete i Blikstorp. En ny avvattnings-
centrifug har installerats på reningsverket.Bokslut 2015Bokslut 2016Bokslut 2017Bokslut 2018Bokslut 2019Plan 2020 Plan 2021
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Total nettokostnad 
sedan projektstart

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Knäpplan/Sandby Inkomster -2,5 -0,3 -0,1 -0,4 -0,5 -0,5 -0,7 0,0

Utgifter 6,7 0,7 4,7 1,2 0,1 0,0 0,0 0,0

Netto 4,2 0,4 4,6 0,8 -0,4 -0,5 -0,7 0,0

Norra Knäpplan Inkomster -1,6 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,5 -0,5 -0,4

Utgifter 4,8 0,0 0,0 0,0 0,2 4,6 0,0 0,0

Netto 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 -0,5 -0,4

Västra Knäpplan Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,4 7,5

Netto 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,4 7,5

Metallvägen ind omr Inkomster -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4

Utgifter 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,1

Netto 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,7

TOTALT Netto 18,2 0,4 4,6 0,8 -0,4 4,2 0,8 7,8

Budget 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,4

Exploatering avser åtgärder för att anskaffa och iordningställa 
mark för att kunna bygga bostäder och industrier samt ge-
mensamma nyttigheter som gator, grönområden, vatten och 
avloppsledningar samt elförsörjning. Exploateringar sträcker 
sig ofta över flera år och ambitionen är att områdena avslutas 
när merparten av tomterna är sålda. Knäpplan-/ Sandbyområ-
det har avslutats under år 2019 och det fanns 4 mnkr avsatta i 
investeringsbudget för att finansiera gator, belysning, vatten- och 
avloppsinfrastruktur samt grönområden som kvarstår i kommunal 
ägo. Under 2020 beräknas ett nytt område inom Knäpplan finnas 
klart för tomtförsäljning. 

I nedanstående belopp ingår även budgetmedel och nedlagda 
kostnader avseende VA-nätet samt mark som utgör allmän plats. 
Mark som ska vara kvar i kommunens ägo, t.ex. huvudgator, 
matargator och parker i ett exploateringsområde ska utgöra an-
läggningstillgång och inte ingå i exploateringsredovisningen. Likaså 
ska VA-nätets andel av kostnaderna redovisas som anläggningstill-
gång under den taxefinansierade verksamheten. En redovisning 
av kostnaderna och budgetmedlen kommer att göras varefter 
exploateringen avslutas.

Pågående exploateringar 2019

Exploateringar

Exploatering avser åtgärder för att anskaffa och iordningställa mark för att kunna bygga bostäder och industrier samt 
gemensamma nyttigheter som gator, grönområden, vatten- och avloppsledningar samt elförsörjning.
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    Knäpplan-/Sandby

Under våren 2013 färdigställdes två tomter utmed Knäpplanvägen. 
Redan vid delårsbokslutet 2014 var dessa sålda och bebyggda. Un-
der våren 2014 fortsatte exploateringen av området och ytterlig-
are 26 byggklara tomter färdigställdes. Tomtpriset är satt till 50 kr 
per kvadratmeter. Vid utgången av 2019 är merparten av tomterna 
bebyggda. Exploateringsområdet avslutades under 2019.

    Norra Knäpplan

Under 2015 öppnades ytterligare ett område med nio tomter på 
norra Knäpplan. Förrättningen med tomtindelningen slutfördes i 
början av januari 2016 och tomtpriset är beslutat till 133 kr per 
kvadratmeter. Vid utgången av 2019 är sju tomter sålda och två 
tomter tingade.

     Västra Knäpplan

Planering och projektering har genomförts och markarbeten har 
inletts, under hösten beräknas tomterna kunna säljas för byggna-
tion.

    Villatomter Sigghusberg

Vid årsskiftet 2010/2011 avslutades exploateringsområdet gäl-
lande villatomter på Sigghusberg. 2019 såldes de sista tomterna 
inom området.

    Övriga villatomter i tätorten

På Borrbäckområdet finns det tre byggklara tomter, varav två st 
är osålda. Två större och byggklara tomter finns på Andersfors 
utmed Strömsdalsvägen med gångavstånd till Hjo-åns dalgång. En 
är såld och en är tingad.
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Utfall
 2017

Utfall
 2018

Utfall
 2019

Kommunfullmäktige

Antal fullmäktigesammanträden       9       8       9

Antal inlämnade motioner       5       1       6

Antal inlämnade interpellationer       2       0       1

Antal inlämnade frågor       1       0       0

Antal inlämnade frågor vid allmänhetens frågestund       2       2       5

Nettokostnad per inv. kr    278    239    248*

Kommunstyrelsen

Antal KS-sammanträden        9        9       11

Antal invånare/förtroendevald i Hjo     124     124     128

Nettokostnad per inv. kr    407    404    477*

Området omfattar kommunens politiska verksamhet, d.v.s. kommunfullmäktige, revision, valnämnd, bygglovsnämnd samt 
kommunstyrelsen med utskott. I politikområdet ingår förutom arvoden m.m. till politiker även kostnader för sakkunniga 
biträden till revisionen, partistöd och överförmyndarverksamhet. 

Demokrati

Viktiga händelser och övrig verksamhets-   
utveckling under 2019

Kommunfullmäktige har under året sammanträtt vid nio tillfällen 
och Kommunstyrelsen har haft sammanlagt elva sammanträden.  
Två av dessa möten har varit extra sammankallade. Detta är hän-
förligt till att kommunstyrelsen fattar beslut i vissa brådskande 
ärenden som inte kan delegeras till individutskott. För att minska 
kostnaderna har extra sammanträden lagts i anslutning till andra 
mötestillfällen.

Med anledning av att såväl kommunfullmäktige, kommunstyrelse 
och byggnadsnämnd har delvis nya ledamöter då det är en ny 
mandatperiod har två heldagsutbildningar genomförts för såväl 
nya som erfarna förtroendevalda. Den ena utbildningsdagen ge-
nomfördes tillsammans med politiker från Tibro och Karlsborg 
som förutom att utbyta erfarenheter mellan tre kommuner hade 
förmånen att lyssna till ett uppskattat föredrag av Axel Danielsson. 
Båda utbildningarna har skett på Lilla Park vilket är en bra lokal för 
detta och som uppskattades av deltagarna.

Den tidigare revisionens uppdrag avslutades i samband med att 
årsredovisningen för verksamhetsåret 2018 godkändes under 
våren. Parallellt arbetade den nya revisionen med att granska inne-
varande år.

Verksamhetsmått & nyckeltal

Samtidigt har kommunfullmäktige nu verkat drygt ett år av 
den nya mandatperioden. Tyvärr har fullmäktige tre tomma 
stolar då ledamöter under våren valt att lämna sina uppdrag 
och valbara ersättare saknades. Positivt dock är att antalet 
motioner och frågor från allmänheten ökat under året vilket 
tyder på intresse och engagemang från såväl förtroendevalda 
som medborgarna ute i samhället.

Under våren var det val till Europarlamentet vilket innebar 
att valnämnden sammankallades. Tillsammans med bland an-
nat förvaltningen och övriga valarbetare genomfördes valet i 
Hjo kommun på ett bra och säkert sätt. Valdeltagandet i Hjo 
kommun om knappt 58 procent översteg snittet i riket och 
var även en ökning jämfört med föregående val år 2014 med 
en dryg procentenhet.

* 9.210 invånare dec-19
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Jämförelse med årets budget

Politikområdet Demokrati redovisar ett negativt resultat om 0,2 
mnkr 2019. 

Resultatet är till stor del hänförligt till politikerarvoden. 2018 
beslutade Kommunfullmäktige om revidering av arvodesregle-
mentet för Hjo kommuns förtroendevalda vilket innebar en 
höjning av arvodena för kommunstyrelsens ordförande och 
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande vilket politikområdet 
delvis blev kompenserade för i budgeten 2019. De höjda arvode-
na kan hänföras till det höga utfallet under året.  Avvikelsen mot 
budget beror även på högre utfall för övriga politikerarvoden 
till följd av ny mandatperiod med fler mötesdeltagare och extra 
sammanträden samt två heldagsutbildningar för politiker som 
genomfördes under året. Ytterligare en förklaring till avvikelsen 
beror på digitalisering av möteshanteringen då utrustning i form 
av surfplattor köptes in under året. Den besparing digitaliseringen 
medfört återspeglas inte inom politikområdet Demokrati. Vidare 
redovisar KF verksamhet ett plusresultat. Revisionen redovisar 
ett plus till följd av ett lägre utfall än budgeterat gällande gransk-
ningar och överförmyndarverksamheten redovisar ett lägre utfall 
än budgeterat för utbetalda arvoden.   

Ekonomi

mnkr Utfall 
2018

Budget 
2019

Justering 
intern
ränta

Justerad 
budget 2019

Utfall 2019 Avvikelse Prognos vid 
delårs-
bokslut

KF Arvode 0,4 0,4 0,0 0,4 0,5 -0,1 0,0

KF Verksamhet 1,8 2,0 0,0 2,0 1,8 0,2 0,0

Miljö- och bygglovsnämnd 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0

KS Arvode 3,2 3,6 0,0 3,6 3,9 -0,3 0,0

KS Verksamhet 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0

Summa 6,2 6,8 0,0 6,8 7,0 -0,2 0,0

Jämförelse med årsprognos i delårsbokslutet 

Prognosen i delårsbokslutet visade på ett resultat enligt budget. 
Resultatet blev 0,2 mnkr sämre än prognosen och förklaringen 
i delårsbokslutet var att utfallet befarades bli högre gällande 
arvoden till följd av höjda arvoden, utbildningsinsatser och ny 
mandatperiod, vilket utfallet på helår påvisar. I prognosen i delårs-
bokslutet så skulle ett befarat underskott gällande arvoden kunna 
vägas upp mot ett plusresultat inom revisionen. Utfallet för revi-
sionen och överförmyndarverksamheten blev bättre än budgeter-
at och medförde inte ett resultat enligt budget men däremot att 
avvikelsen inte blev så stor 2019.
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Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret ansvarar för ledning, styrning, uppföljning och kontroll av den samlade verksamheten i Hjo kommun. 
Kommunledningen inklusive stabsfunktioner ger strategiskt stöd och service till politiken och förvaltningen, samt säkerställer 
att fattade beslut genomförs. Staben innefattar ekonomi, IT, upphandling, kansli, personal och information. Utöver detta finns 
även projekt för utveckling, internationella frågor, säkerhetsarbete samt näringsliv och handel.

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling

Kommunledningskontoret har under året kunnat erbjuda ett bra 
stöd till såväl verksamheterna som politiken. En ny kommundi-
rektör har rekryterats i och med att den nuvarande meddelat sin 
pensionsavgång.

På personalenheten har en förstudie genomförts för att påbörja 
arbetet med att införa heltid som norm inom kommunen. Föru-
tom detta och den sedvanliga handläggningen inom personalen-
heten fortgår arbetet även med framtagande av en kompetens-
försörjningsplan, förbättrad rekryteringsprocess, lönekartläggning 
och annat. Som ett led i att bli en hälsosammare arbetsplats har 
riktlinjer för utövandet av friskvårdstimme och friskvårdsbidrag 
tagits fram samt ”Månadens friskvårdsaktivitet” introducerats där 
medarbetarna kan prova på olika aktiviteter som de annars kan-
ske inte testat.

Förslag på en ny kommunikationsstrategi med tillhörande rutiner 
har tagits fram av kommunikationsenheten. Syftet är att på ett 
samlat och enhetligt vis bland annat kunna informera om kom-
munens verksamheter, vara transparanta under dialogfaser och 
vara lyhörda för medborgarnas, företagens och andra intressent-
ers åsikter och förslag.

Olika verksamhetssystem behöver löpande avtalsförlängas eller 
upphandlas varför avdelningarna i kommunledningskontoret ser 
över möjligheterna att samverka internt eller tillsammans med 
andra kommuner. Det bedöms som strategiskt viktigt då såväl 
verksamhetssystem som upphandling av dessa blir alltmer kom-
plexa och svåra för en mindre kommun att hantera på egen hand.

IT-enheten har fungerat som ett bra stöd i processen med att 
digitalisera verksamheterna både avseende infrastruktur i form av 
accesspunkter till trådlösa nätverk, ny konferensutrustning samt 
annat som behövs för att både rationalisera arbetet men även 
göra det mer attraktivt och intressant. En framgångsfaktor för att 
rekrytera och behålla kompetent personal är att kunna erbjuda 
tekniska lösningar etc. som motsvarar den som medarbetarna 
utbildades på. 

Inom Näringslivsenheten har man tillsammans med det lokala 
näringslivet fortsatt att ha bland annat uppskattade frukostmöten 
där företrädare för olika intressenter kan samlas för att utbyta 
erfarenheter och dryfta spörsmål. I januari 2020 gick Hjos näring-
slivsgala av stapeln i Kulturkvarteret. Många priser och utmärkels-
er delades ut samtidigt som Anders Eriksson gladde deltagarna.

Ekonomienheten har fokuserat på sina grunduppdrag; att serva 
övriga verksamheter i ekonomiska frågor, att upprätthålla god 
redovisningssed, förse politiken med underlag för beslut i form i 
budgetar och uppföljningar av dessa samt att upprätta årsredo-
visning. Ekonomienheten har dessutom påbörjat arbetet med att 
se över inköps- och upphandlingsprocessen och arbetat fram ett 
förslag som antagits av politiken.  Arbetet med översyn av policys, 
riktlinjer och rutiner är för övrigt något som pågår kontinuerligt.

Viktiga händelser framtid

Budgeten för 2020 innebär bland annat ett arbete för att minska 
sjuktalet bland de kommunanställda. Ett samarbete mellan person-
al- och ekonomienheten har därför inletts för att identifiera kost-
nader samt finna vägar framåt för att nå en ännu mer hälsosam 
arbetsplats. Sedan tidigare pågår en gemensam lönekartläggning 
och detta arbete kommer att fortgå parallellt.

Den tillträdande kommundirektören kommer att få ett uppdrag 
av kommunfullmäktige att se över Hjo kommuns vision. I samar-
bete med medborgare i hela kommunens olika delar, det vill säga 
såväl geografiskt, demografiskt som socialt kommer arbetet att 
bedrivas och en bärande tanke i översynen kommer att vara att 
implementera Agenda 2030 i visionen.
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Verksamhetsmått & nyckeltal

Jämförelse med årets budget

Kommunledningskontoret redovisar ett överskott om 0,2 mnkr 
2019. 

Kommunledningen redovisar en negativ avvikelse om 0,1 mnkr 
vilket till stor del beror på organisations- och personalföränd-
ringar inom verksamheten under 2019, vilket har medfört något 
högre personalkostnader samt kostnader för nyrekryteringar. 
Återhållsamhet inom kommunledningen har bidragit till att hålla 
nere underskottet.

Resultatet för KS Samverkan blev drygt + 0,1 mnkr vilket mots-
varar kommunens årliga budget för säkerhetssamordning.  Anled-
ningen till avvikelsen är att Hjo kommun redovisat överskott av 
MSB-bidrag från tidigare år vilket har förts över till 2019. Övrigt 
redovisar kollektivtrafiknämnden ett mindre överskott 2019 till 
följd av delvis outnyttjad tjänst under året, men redovisar sam-
tidigt högre kostnader än budgeterat för färdtjänst på grund av 
ökat resande och nya transportörsavtal.

Staben redovisar ett överskott om ca 0,3 mnkr 2019. Informa-
tions- och kommunikationsenheten har en positiv avvikelse mot 
budget om drygt 0,4 mnkr vilket beror på lägre kostnader kring 
telefoni, webb och kommunikation till följd av återhållsamhet 
och effektiviseringar inom verksamheten. Inom kanslienheten 
blev utfallet ca 0,3 mnkr bättre än budgeterat och är hänförligt 
till tillfälligt lägre personalkostnader. Vidare blev utfallet drygt 
0,2 mnkr högre än budgeterat för dataskyddsombud och infor-
mationssäkerhetsprogram kopplade till GDPR. På grund av en 
utökad tjänst inom gemensamt arkiv, tillsammans med Tibro och 
Karlsborgs kommun, så redovisar arkivverksamheten en mindre 
negativ avvikelse 2019. Personalenheten redovisar ett plus om ca 
0,3 mnkr vilket dels beror på nya rutiner och riktlinjer för facklig 
tid som har medfört lägre kostnader och dels nya riktlinjer och 
satsningar kring friskvårds- och personalvårdsinsatser. Inför som-

Ekonomi

marens vikarietillsättning så krävdes det utökade personalinsats-
er på bemanningsenheten vilket medförde ökade kostnader om 
ca 0,1 mnkr. 

IT-enheten redovisar ett mindre underskott 2019 vilket beror på 
något högre kostnader för IT-drift till följd av fler användare, men 
däremot blev utfallet något lägre för användarlicenser än bud-
geterat. Kommunledningskontoret har sedan början av 2019 en 
kommungemensam fordonssamordnare anställd på halvtid vilket 
medfört kostnader under året som inte var budgeterat för.

Resultatet för näringslivsverksamheten är en negativ avvikelse 
mot budget om ca 0,1 mnkr 2019.  Avvikelsen beror dels på 
kostnader för föreläsare under året vilket inte var budgeterat för 
och dels något högre utfall än budgeterat gällande centrum- och 
handelsutvecklare.

Jämförelse med årsprognos i delårsbokslutet

Prognosen för Kommunledningskontoret i delårsbokslutet visade 
på ett plusresultat om 0,1 mnkr. Utfallet blev 0,1 mnkr bättre än 
prognosen och beror till stor del på ett bättre utfall på staben 
vid årets slut och främst större överskott än beräknat inom 
informations- och kommunikationsenheten. Resultatet för kom-
munledningen blev 0,2 mnkr sämre än prognostiserat och beror 
på organisations- och personalförändringar, vilket i början av året 
befarades generera överskott för vakanta tjänster, men där kost-
nader för tillförordnade tjänster senare belastade politikområdet. 

KS Samverkan redovisar ett resultat enligt prognosen i   
delårsprognosen. Näringslivsverksamheten redovisade ett  
resultat enligt budget i delårsbokslutet men resultatet blev ett 
underskott. Förklaringen beror på extra kostnader för föreläsare 
under året vilket inte var budgeterat för samt något högre utfall 
än prognostiserat gällande centrum- och handelsutvecklare.

2017 2018 2019

Förändringar i antal invånare sen föregående år, andel (%) 0,5 0,9 0,4

Andel (%) synpunkter (via synpunktshanteraren) som besvaras inom 10 

arbetsdagar

61 63 69

Totalt tillsvidareanställda 748 727 771

Andel (%) deltidsanställda 44 45 42

Sjukfrånvaro kommunalt anställda (%) 6,5 6,5 6,3

Andel (%) utrikesfödda 8,3 8,5 8,8

Andel (%) invånare med eftergymnasial utbildning (25-64 år) 31,6 32,4 33,8

mnkr Utfall 
2018

Budget 
2019

Justering 
intern
ränta

Justerad 
budget 2019

Utfall 2019 Avvikelse Prognos vid 
delårs-
bokslut

Kommunledning 11,1 11,1 0,0 11,1 11,2 -0,1 0,1

KS Samverkan 10,8 11,2 0,0 11,2 11,1 0,1 0,1

Stab 23,8 25,0 -0,1 24,9 24,6 0,3 -0,1

Näringsliv 1,6 1,6 0,0 1,6 1,7 -0,1 0,0

Summa 47,3 48,9 -0,1 48,8 48,6 0,2 0,1
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Teknisk Service omfattar fastighetsförvaltning, måltidsenhet och Gata/Hamn/Park. Fastighet & Lokalvård omfattar förvaltning, administra-
tion, drift, tillsyn, vaktmästeritjänster och lokalvård av kommunens samtliga fastigheter, egna som hyrda. Måltidsenheten lagar mat till äldre-
omsorgen, barnomsorgen och grundskolan, samt ansvarar för leverans av mat till matserveringen på Rödingen. Gata/Hamn/Park omfattar 
drift och underhåll av gator, vägar, gång- och cykelvägar, hamn, VA-nät, parker och grönytor. I uppdraget ingår även skötsel och förvaltning 
av kommunens skog samt naturreservatet Hjoåns dalgång. Plan och Bygg ansvarar för tillsyn och myndighetsutövning enligt Plan- och Byggla-
gen samt för tillsyn av strandskydd. Området omfattar också kart- och mätverksamhet och fysisk planering.

Samhällsbyggnad

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling

När befolkningen ökar är det viktigt att kommunen är med och 
skapar förutsättningar för ny-, till- och ombyggnad av bostäder.  
Detaljplanen för Knäpplan västra som medger 22 nya villatomter 
vann laga kraft vid årsskiftet 2018/19 och under augusti månad 
inleddes arbetet med att bygga gator, vägar och VA-anläggning. 16 
av de 22 tomterna släpptes för bokning vid årsskiftet 2019/20 
och beräknas vara klara att bebyggas under sensommaren 2020. 
Resterande sex tomter kommer att släppas under hösten 2020. 
Utöver dessa nya tomter finns ett fåtal lediga tomter i Hjo tätort 
samt också ett fåtal i Korsberga, Blikstorp och Gate. I samarbete 
med en extern planarkitekt har en inventering av mark lämplig 
för  bostadsbyggnation i Hjo tätort genomförts. Samhällsbygg-
nadsavdelningen har även undersökt om det finns mark utanför 
tätorten som kan användas för bostadsbyggnation. Båda inven-
teringarna kommer att presenteras för kommunstyrelsen under 
tidig vår 2020. Under året har Plan & Bygg arbetat med tre planer 
för bostadsändamål, varav två rört utbyggnad av enfamiljshus och 
en nybyggnad av flerbostadshus i kvarteret Duvan som möjliggör 
fem mindre lägenheter. Arbetet med en ny detaljplan för Sjöryd-
sområdet som ska möjliggöra etappvis nybyggnad av cirka 140 
lägenheter är i slutfasen och beräknas antas under första kvartalet 
2020. Under året har inga nya detaljplaner för industritomter 
påbörjats men det finns cirka 30 000 kvm planlagd mark ledig 
för industriändamål. I nuläget pågår även detaljplaneändring för 
ett kvarter på industriområdet, kvarteret Spettet, för att anpassa 
planbestämmelserna till nuvarande verksamhet - handelsverksam-
het. På industriområdet har projektering gjorts av de outbyggda 
gatorna i området. Kommunen är därmed förberedd att skapa fler 
industritomter i detta område. I flertalet av de detaljplaner som vi 
arbetat med under det gångna året har det funnits kulturvärden 
som varit viktiga att ta hänsyn till. 

Kommunen har också köpt in ett nytt GIS-/kartsystem, Geosecma. 
Ett program som flera av våra grannkommuner har och som kom-
mer att ge oss goda förutsättningar och möjligheter att använda 
kartan som underlag till drift och planering för alla våra verksam-
heter.

Den ökande befolkningen gör att behovet av lokaler för våra 
kärnverksamheter ökar. Under hela året har ett antal tjänste-
personer på Samhällsbyggnad och Barn- och utbildning arbetet 
med planering och utformning den nya skolan på Lundbyområdet. 
Kommunstyrelsen godkände förslaget till utformning under hösten. 
Byggstart kommer att ske under våren 2020 och skolan ska stå 
färdig till vårterminen 2022. Behovet av barnomsorg har ökat och 
under våren sattes paviljonger upp på förskolan Fågelbo i Gate för 
att möta detta. I augusti var tillbyggnaden av Orrelyckans förskola 
klar. Förvaltningen har också påbörjat arbetet med om- och till-
byggnad av Korsberga skola för att möta behovet av fler platser i 

förskolan samt för att kunna avveckla de paviljonger där förskolan 
i Korsberga bedriver sin verksamhet i idag. Utbyggnaden av Sigg-
husbergs äldreboende är inne i den avslutande fasen och kommer 
att vara klar våren 2020. 

Klippta gräsytor är som en öken för våra insekter men genom 
att skapa blomrika miljöer kan vi hjälpa pollinerarna. I år har vi 
omvandlat tidigare klippta gräsytor till s.k. blomrika miljöer, som 
slås med häst och hässjas på sensommaren. Detta bidrar också 
till att vi uppnår våra åtaganden inom de regionala miljömålen. 
För att inte Hjoborna som har trädgårdar intill dessa ytor ska 
tycka att områdena ”missköts” har vi gått ut med information om 
syftet och med tips på hur man själv kan hjälpa pollinerarna i sin 
trädgård. Boende i närheten och allmänhet har därefter visat sin 
uppskattning för initiativet. 

Hjo är en grön stad och våra träd är viktiga. Skötselfrågan är om-
fattande och inte minst när det gäller vår nyligen byggnadsminnes-
förklarade stadspark. Vi har under hösten fått en kontaktperson 
på Länsstyrelsen som ska fungera som bollplank kring den framti-
da skötseln av parken. Under året har arbetet med en träd-   
vårdsplan för parken påbörjats och en ansökan om bidrag har 
lämnats in till Länsstyrelsen.

Hjo kommun har under våren deltagit i SKR:s enkätundersökning 
kring hur medborgarna uppfattar den kommunala servicen när det 
gäller gator, vägar, GC-vägar m.m. som kallas Kritik på teknik. 500 
medborgare valdes slumpmässigt ut för att svara på enkäten och 
vi hade den högsta andelen svarande av samtliga deltagande kom-
muner. Resultatet var mycket positivt och Hjo kommun placerade 
sig på sjunde plats bland de 102 deltagande kommunerna. 

Vi har sökt och beviljats statlig medfinansiering för att bygga GC-
väg utmed Kvarngatan, från Skövdevägen till Hammarnskolan, 
och arbetet slutfördes under november. Inom ramen för samma 
ansökan har vi också beviljats bidrag för att tillgänglighetsanpassa 
sammanlagt sex hållplatslägen för kollektivtrafiken utmed Nygatan, 
Kvarngatan och vid Guldkroksskolan. Samtliga hållplatser är nu 
ombyggda och tillgänglighetsanpassade. För att öka trafiksäker-
heten i korsningen Idrottsgatan-Skolgatan vid infarten till Guld-
kroksområdet har korsningen höjts för att öka säkerheten för 
fotgängare och cyklister. Under hösten 2019 slutfördes den sista 
biten av den nya GC-vägen utmed Skolgatan när anslutningen mot 
Torggatan vid Jakobsparken kom på plats.
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Under hösten 2018 gjorde samhällsbyggnad i samarbetet med 
vård- och omsorg en ansökan till Klimatklivet om bidrag för att 
sätta upp laddstolpar för 20 stycken bilar vid hemtjänstens lokaler 
på Vallgården. Vi beviljades bidrag om 250 tkr, vilket finansierade 
halva installationskostnaden. Lagom till sommaren 2019 fanns 
laddstolparna på plats. Hemvården, resurs- och biståndsenheten 
samt hälso-och sjukvårdsenheten har bytt ut flertalet av sina bilar 
från bensindrivna till eldrivna bilar. I samverkan med Hjo Energi 
har vi ansökt och beviljats bidrag från Klimatklivet till ett antal 
offentliga laddplatser. Laddstolparna kommer att ställas upp under 
2020.

Under 2018 genomfördes en inventering av våra broar. I samband 
med denna framkom ett stort behov av att renovera en gång- och 
cykelbro över Tidan i Blikstorp. Under hösten renoverades bron 
och fick ett nytt högre räcke för att öka säkerheten för cyklister. 
För att öka tillgängligheten för gångare och cyklister byggdes un-
der våren en ny bro över Sjörydsbäcken mellan Campingen och 
Stadsparken via Greve Posses allé. Den gamla var i dåligt skick och 
så kort att en lång trapp ingick i överfarten. 

För att kommunens måltider till barn och äldre ska bli mer 
hållbara och klimatvänliga inleddes under våren ett arbete med 
måltidsenhetens personal där man kom överens om att se över 
menyerna, minska matsvinnet, försöka nyttja ej försäljningsbara 
grönsaker från en lokal butik, införa källsortering, m.m. Detta har 
sedan genomsyrat arbetet under hela året. Under hösten genom-
fördes en särskild matsvinnsvecka i samarbete med skol personal 
och elever.

Som kommunens största arbetsgivare fokuserar Hjo kommun 
också på att vara ett gott föredöme i omställningsarbetet. Under 
2019 har vi fokuserat på att möjliggöra för källsortering inom 
kommunens olika verksamheter genom att sluta avtal med Infini-
tum för hämtning av glas, metall, pappkartonger, batterier, plast 
och tidningar på tio olika arbetsplatser. Särskilt skolor och för-
skolor är angelägna om att vara ett gott föredöme för att skapa 
ett hållbart samhälle. Även på offentliga platser har vi kommit 
igång med att skapa bättre förutsättningar för källsortering. Ett 
första steg var att inför Guldkroksbadets öppnande iordningställa 
fem miljöstationer på området.  
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Produktion: Ekonomienheten Hjo kommun 
Foto: Hjo kommun, Mostphotos, Jesper Anhede 
Tryck och repro: Redo Tryck AB 2019 

Ekonomi

mnkr Utfall 
2018

Budget 
2019

Justering 
intern
ränta

Justerad 
budget 2019

Utfall 2019 Avvikelse Prognos vid 
delårs-
bokslut

Teknisk service

Gem teknisk service 0,4 0,6 0,0 0,6 0,3 0,3 0,0

Fastigheter -0,3 0,1 -7,8 -7,7 -7,5 -0,2 0,0

Måltidsenheten 0,8 0,2 0,0 0,2 0,9 -0,7 -0,6

Gata/Park/Hamn 24,0 24,6 -4,6 20,0 19,4 0,6 0,0

Mark och exploatering 0,4 0,1 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,2

Summa 25,3 25,6 -12,6 13,0 13,0 0,0 -0,4

Plan o Bygg

Bygglovshandläggning 1,1 1,2 0,0 1,2 1,1 0,1 0,0

Gem. Plan o Bygg 0,9 1,5 0,0 1,5 1,0 0,5 0,2

Fysisk planering 1,8 1,7 0,0 1,7 1,2 0,5 0,3

Summa 3,8 4,4 0,0 4,4 3,3 1,1 0,5

Jämförelse med årets budget 

Samhällsbyggnadsverksamheten, som består av Teknisk Service 
och Plan o Bygg, redovisar för året ett positivt resultat om 1,1 
mnkr. Överskottet har uppkommit inom Plan o Bygg och beror 
främst på att avsatt budget för detaljplanering inte utnyttjats i den 
omfattningen som planerats. Det stora  arbetet med en fördjupad 
översiktsplan för Hjo tätort kommer istället att påbörjats under 
2020. Bygglovshandläggningen har också genererat ett överskott, 
främst till följd av högre intäkter för bygglov än budgeterat.

Inom den tekniska enheten, som gemensamt redovisar ett noll- 
resultat, visar gatu/parkenheten ett överskott om 0,6 mnkr. Medel 
för vinterväghållningen har inte behövt användas fullt ut då väder-
leken de sista månaderna på året varit mild och skonsam mot 
budgeten. Inom Måltidsverksamheten redovisar man istället ett 
underskott om 0,7 mnkr. Faktorer som ökad personalkostnad och 
ökande livsmedelspriser är bidragande orsaker till underskottet. 
Övriga delar – Fastigheter, Mark o Exploatering och Gemensam 
Administration redovisar ett resultat i stort sett enligt budget.
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Produktion: Ekonomienheten Hjo kommun 
Foto: Hjo kommun, Mostphotos, Jesper Anhede 
Tryck och repro: Redo Tryck AB 2019 

Verksamhetsmått & nyckeltal

Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019

Kostverksamheten:

Andel personer i åldrarna 65 år och äldre som uppger att maten 
på äldreboendet smakar mycket eller ganska bra, Hjo (Socialsty-
relsens brukarunders.)

89 74 84 81

-Alla kommuner 77 75 74 74

-Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 78 77 76 76

Antal skolportioner, egen uppgift 204 536 207 552 207 695 212 199

Förskoleportioner (frukost, lunch, mellanmål) - 150 345 151 417 159 332

Fritidsportioner (frukost, lovlunch, mellanmål) - 87 350 92 831 95 851

Dagsportioner Vård och omsorg 42 344 41 972 42 391 39 293

Hemtjänstportioner 17 640 17 244 18 938 23 243

Gata/Park/Hamn:

Antal belysningspunkter gatubelysning (förbrukning/belysnings-
punkt)

2 810 2 835 2 841 2 861

Förbrukning/belysningspunkt, Kwh 271 259 252 235

Kostnad parker, kr/inv. (SCB) 595 577 684 651

-Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 352 354 356 375

Kostnad väg- järnvägsnät samt parkering, kr/inv. (SCB) 1 624 1 773 1 296 1 363

-Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 1 425 1 419 1 460 1 541

Fastighetsverksamheten:

Fastighetsyta m2, eget bestånd 52 733 52 336 52 862 52 336

Fastighetsyta m2, Hyrt bestånd 16 460 17 006 17 767 16 253

Plan och Bygg Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018    Utfall 2019

Antal lagakraftvunna detaljplaner 2 2 6 6

Bygglov, beslut 120 116 111 123

Anmälningsärenden, beslut 45 38 52 43

Strandskyddsdispens, beslut 7 2 4 7

Tillsynsärenden enligt PBL, beslut 8 5 7 2

Totalt antal beslut delegation (inkl. start/slutbesked) 311 214 310 290

* Redovisas i årsbokslutet
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Produktion: Ekonomienheten Hjo kommun 
Foto: Hjo kommun, Mostphotos, Jesper Anhede 
Tryck och repro: Redo Tryck AB 2019 

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling

Vatten och Avloppsplanen-planen (VA-planen) för Hjo kom-
mun antogs av fullmäktige under våren 2019. Det strategiska 
VA-planeringsarbetet är ett bidrag till kommunens arbete 
för att Sverige ska nå de nationella miljömålen samt uppsatta 
miljökvalitetsnormer enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Hösten 
2019 antog kommunfullmäktige en spillvattenbestämmelse med 
gränsvärden för halter av oönskade ämnen i avloppsvatten. 
Under kommande år kommer kommunen att arbeta vidare med 
de åtgärder som identifierats i planen. 

Provtagningar på det renade vattnet i avloppsreningsverket visar 
att halterna av ogynnsamma ämnen är fortsatta låga. Renove-
ringen av avloppsreningsverket som genomfördes 2014-2016 
har gett goda resultat på reningen av avloppsvatten. År 2018 
placerade sig VA-verksamheten i Hjo bland de sju bästa i Västra 
Götaland och Halland med avseende på utsläpp av fosfor och 
biologiskt syreförbrukande ämnen. I tabellen nedan redovisas 
utvecklingen av utsläppsnivåerna under perioden 2013 till 2019.

VA-verksamhet
VA-verksamheten ansvarar för dricksvattenproduktion, rening av avloppsvatten samt distribution av dricksvatten i lednings-
nätet inom Hjo, Korsberga, Blikstorp och Fågelås. Verksamheten är i sin helhet taxefinansierad vilket innebär att de hushåll 
och företag som är anslutna till vatten- och avloppsnätet finansierar verksamheten genom avgifter för vatten och avlopp. 
Vid utgången år 2019 har verksamheten ca 2 400 abonnenter.

VERKSAMHETSMÅTT & NYCKELTAL

Vatten & reningsverkVA-taxa

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Med start under 2019 deltar Hjo kommuns VA-verksamhet i ett 
projekt där utsläpp av organiska mikroföroreningar (såsom lä-
kemedel, industrikemikalier, PFAS etc) till Vättern kartläggs. Vid 
fyra tillfällen tas prover på inkommande och utgående avlopps-
vatten på Hjo avloppsreningsverk under en tolvmånadersperiod 
och resultatet beräknas vara klara sommaren 2020. Rapporten 
kommer i september 2020. Provtagningen görs i Sveriges tre 
största sjöar och är ett samarbete mellan vattenvårdsförbunden, 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Havs- och vattenmyndighe-
ten samt EU-projektet LIFE IP Rich Waters.

Under året har ett antal underhållsarbeten gjorts på vatten- och 
avloppsledningsnätet. I Blikstorp har en ny förbindelseledning 
med rundmatning lagts ner via den nya bron över Tidan. I Kors-
berga vid Hamrum har det gamla nätet sanerats och 250 meter 
ny ledning har lagt ner. I tätorten har ett större saneringsarbete 
genomförts på Gärdhemsvägen och på Sjögatan har gamla servi-
cer bytts ut. I övrigt har ett antal spillvattenledningar såväl i som 
utanför tätorten relinats. Bytet av vattenmätare hos abonnenter 
som har kommunalt vatten påbörjades under 2019 och kommer 
att fortsätta under hela 2020 och 2021.

Styrsystemet på vattenverket och Sörbacka pumpstation har 
uppdaterats under året och på reningsverket har en ny slam-
pressanläggning installerats.

Driften har varit stabil under året och reningen av avlopps-
vattnet når upp till ställda miljökrav med god marginal. Antalet 
läckor på ledningsnätet uppgår till sex stycken.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kväve 25,6 25,2 19,6 11,4 11,3 7,5
Fosfor 0,15 0,11 0,1 0,1 0,07 0,08
Biologist syreförbrukande ämnen 17,2 24,2 12,7 4,4 3,4 3,1
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Produktion: Ekonomienheten Hjo kommun 
Foto: Hjo kommun, Mostphotos, Jesper Anhede 
Tryck och repro: Redo Tryck AB 2019 

Ekonomisk utvärdering

2019 års resultat för verksamheten är negativt om - 38 tnkr. Re-
sultatet redovisas som fordran på Va-kollektivet i balansräkning-
en. Vid ingången av år 2019 uppgick denna fordran till 0,2 mnkr 
och utgående värde vid årets slut är ungefär lika stor. Intäkterna 
avseende brukningsavgifter har ökat jämfört med föregående 
år som en följd av taxehöjning och tilläggsdebitering för ökad 
belastning från industrin. Intäkterna för anslutningsavgifter har 
ökat med ca 0,3 mnkr. Totalt har intäkterna för år 2019 varit 0,8 
mnkr högre än år 2018. Kostnaderna, exklusive avskrivningar 
och räntekostnader har varit 0,5 mnkr lägre än 2018, då vi hade 
engångskostnader för de nya skyltarna ”Vattenvårdsområde 
Vättern”. 
 
I delårsbokslutet låg en årsprognos på ett minusresultat om 
-0,5 mnkr för verksamheten. Helårsresultatet blev dock bättre, 
mycket beroende på den milda höst/vintern som medfört att 
det inte uppstått så många läckor på ledningsnätet som är van-
ligt under den kalla årstiden.

1. Verksamhetens intäkter                      2018                   2019

Brukningsavgifter       15 106 15 648

Anslutningsavgifter  1 074 1 406

Övriga 67 0

Summa 16 247 17 054

2. Verksamhetens kostnader                  2018                 2019

Produktionskostnad vattenverk 4 134 2 663

Drift reningsverk 3 741 3 407

Drift pumpstationer 799 1 104

Interna tjänster administration 874 970

Vattenledningsnät 2 826 3 536

Vattenmätaravläsning 397 814

Avloppsledningsnät 1 151 1 076

Dagvattenledningsnät 643 503

Summa 14 565 14 073

3. Finansiella intäkter                     2018                  2019

Ränteintäkter 0 0

4. Finansiella utgifter                       2018                 2019

Finansiella utgifter  445    464

5. Anläggningstillgångar                      2018                    2019

Vattenproduktion 3 678 3 198

Avloppsreningsverk 16 683 15 864

Övrig markreserv 323 152

Avloppsledningar 7 154 7 176

Vattendistribution 12 448 16 621

Summa 40 286 43 011

6. Omsättningstillgångar                    2018                    2019

Kundfordringar 1 839 2 336

Fordran Staten 0 0

Övriga fordringar 1 822 1 750

Summa 3 661 4 086

7. Eget kapital                     2018                     2019

Resultatfond -162 -200

8.  Avsättningar                    2018                     2019

Avsättningar pension 41 52

9. Långa skulder                  2018                  2019

Kommunlån     40 844 42 520

10. Korta skulder                 2018                 2019

Leverantörsskulder 911 676

Personalens skatter 25 26

Upplupna löner och  
semesterlön

75 73

Upplupna social avgifter 61 65

Avgiftsbestämd ålderspension 44 66

Förutbet. VA-anslutningsavgift 2 108 3 820

Summa 3 224 4 726

Resultaträkning VA-verksamhet
Tkr Not 2018 2019

Intäkter 1 16 247 17 054

Kostnader 2 -14 565 -14 073

Avskrivningar -2 521 -2 555

Verksamhetens nettoskostnad -839 426

Finansiella intäkter 3 0 0

Finansiella kostnader 4 -445 -464

Resultat efter finansiella poster -1 284 -38

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

Årets resultat   
(Fondbalanserat)

-1 284 -38

Resultatfond - VA
Tkr Saldo 190101 Förändring Saldo 191231

Vatten och avloppsfond 162 38 200

Balansräkning VA-verksamhet
Tkr Not 2018 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 5 40 286 43 011

Omsättningstillgångar 6 3 661 4 086

SUMMA TILLGÅNGAR                 43 947 47 097

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

EGET KAPITAL 7  -162 -200

varav årets resultat -1 284 -38

AVSÄTTNINGAR 8 41 52

SKULDER 44 068 47 245

varav långa skulder 9 40 844 42 520

varav korta skulder 10 3 224 4 726

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER

43 947 47 097

Nothänvisning

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET



70

ÅRSBOKSLUT 2019       HJO KOMMUN             

 

 

 
INNEHÅLL: 

Inledning 
4       Kommunalråd och oppositionsråd har ordet 
6       Så används Hjo kommuns skattepengar 
8       Politisk organisation 
10     Förvaltningsorgansiation 
 
Förvaltningsberättelse  
14      Några viktiga händelser under året 
16       Vi och vår omvärld 
18      Målredovisning 
38      Finansiell analys 
46      Driftsredovisning 
48      Investeringsredovisning 
50      Exploateringsredovisning 
52      Personalredovisning 
58      Folkhälsa - välfärdsredovisning 
62      Hållbar utveckling 
 
Verksamhetsberättelser 
66     Demokrati  
68      Kommunledningskontoret 
70      Samhällsbyggnad 
72      Taxefinansierad verksamhet 
          - Vatten och avlopp VA 
          - Renhållning 
76      Kultur, turism och fritid 
78      Vård och omsorg 
82      Barn och utbildning 
86      Arbete och socialtjänst 
88      Kommunalförbund  
89      Hjo kommuns bolag - organisationsskiss 
90      Kommunala bolag och koncerninterna engagemang 
 

Finansiella räkenskaper  
94      Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar 
98      Resultaträkning och kassaflödesanalys  
99      Balansräkning  
100    Nothänvisning   
 

Övrigt  
108     Finansiella nyckeltal 
109     Ordlista och definitioner  
110     Revisionsberättelse 

 ÅRSREDOVISNING 

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av 
verksamheten för det gångna året och avlämnas av 

kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder 
sig också till dig som är invånare eller företagare i 

kommunen, och naturligtvis till kreditgivare, 
leverantörer och samarbetspartner.  

 
Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur mål- 

uppföljningen har gått och hur skattepengarna har 
använts. 

  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Produktion: Ekonomienheten Hjo kommun 
Foto: Hjo kommun, Mostphotos, Jesper Anhede 
Tryck och repro: Redo Tryck AB 2019 

Hjo kommun är sedan 1 januari 2000 medlem i Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS; som är ett kommunalförbund med ansvar 
för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande. 
I likhet med VA-verksamheten är AÖS helt finansierat via taxor. Övriga medlemmar i AÖS är Tibro, Skövde, Karlsborg, Töreboda, 
Falköping samt Skara kommuner. Från 1 januari 2016 är också Mariestad och Gullspång medlemmar. För att öka tillgängligheten till 
återvinningsstationen i Hjo infördes grönt kort under våren 2015.

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling

Hjo kommun är sedan 1 januari 2000 medlem i Avfallshan-
tering Östra Skaraborg, AÖS; som är ett kommunalförbund 
med ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall samt 
information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets 
omhändertagande. I likhet med VA-verksamheten är AÖS helt 
finansierat via taxor. 

Kommunalförbundet AÖS upprättar årsredovisning för verk-
samheten men Hjo kommun får årligen ett bidrag från AÖS 
på 30 kr per invånare för att finansiera återställandet av gamla 
deponier. Detta bidrag fonderas och särredovisas under avsätt-
ningar på balansräkningen. Utöver bidraget för återställande av 
deponier betalar AÖS ett årligt arrende för återvinningscentra-
len som motsvaras av kostnader för avskrivning och ränta på 
anläggningen.

Från och med 2017 har arbete påbörjats med projektering för 
återställande av deponin inom området Sanna. Provtagnings-
kostnader har under 2019 belastat konto för avsättningar för 
iordningställande av gamla deponier. Ett åtgärdsprogram för 
återställningen kommer att arbetas fram efter att provtagnings-
programmet är slutfört.

Ekonomisk utvärdering

Resultatet för helåret 2019 är negativt om -376 tkr. Totalt har 
651 tkr belastat enheten, i form av provtagnings- samt kon-
sultkostnader i samband med utredning angående en eventuell 
framtida återställning av den gamla deponin inom Sanna-områ-
det. Resultatet har belastat vår avsättning för åtgärder på gamla 
deponier. Utöver dessa kostnader har årliga avskrivnings- och 
räntekostnader bokförts avseende återvinningsstationen.

Intäktssidan har bestått av två poster, dels arrende från AÖS 
för återvinningsstationen samt ett årligt bidrag om 30:-/inv, 
totalt för 2019 uppgick bidraget till 276 tkr. Arrendet för åter-
vinningsstationen är lägre än tidigare år, p g a att internräntan 
sänkts från 5 till 1,75 %.

1. Verksamhetens intäkter      2018           2019

Arrende AÖS 221 186

Bidrag AÖS 274 276

Summa verksamhetens 
intäkter

495 462

2. Verksamhetens kostnader 2018        2019

Kostnader i samband med projekte-
ring och åtgärder inför återställning 
av Sanna-deponin

1 176 651

Summa verksamhetens 
kostnader

1 176 651

Resultatfond - Renhållning
Tkr Saldo 190101 Förändring Saldo 191231

Renhållning 4 888 0 4 512

Resultaträkning Renhållning-verksamhet
Tkr Not 2018 2019

Intäkter 1 495 462

Kostnader 2 -1 176 -651

Avskrivningar -171 -171

Verksamhetens nettokostnad -852 -360

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader 3 -49 -14

Resultat efter finansiella poster -901 -376

Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Periodens resultat    
(Fondbalanserat)

-901 -376

Renhållning - taxefinansierad verksamhet

3. Finansiella kostnader 2018         2019

Internränta 49        14

Summa verksamhetens 
kostnader

49 49

Nothänvisning
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Kultur, turism och fritidsverksamheten ansvarar för bibliotek, kulturarrangemang, kulturturism, kulturskola samt övrig kulturverk-
samhet i kommunen, fritidsgård, fritidsanläggningar, föreningssamverkan och föreningsbidrag, simskola, utomhusbad, uthyrning 
av lokaler m.m.

Kultur, turism och fritid

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling

I slutet av april startade Kulturkvarteret upp med nya öppettider, 
ny gemensam disk/reception och ett nytt arbetssätt gentemot 
besökarna. Detta innebar att mycket fokus under våren handlade 
om upplärning kring nya arbetsuppgifter för den personal som 
efter förändringen skulle arbeta i disken. Förändringen syftade till 
att på ett bättre sätt möta besökarnas behov och därför var också 
utbildning inom service och värdskap en viktig och naturlig del. 
Under hösten har sedan de nya rutinerna utvärderats löpande och 
en fortsatt vidareutveckling sker med målet att anpassa verksam-
heten efter behoven och använda resurserna på bästa sätt.

Genom de nya rutinerna för bemanning etc. i Kulturkvarteret 
kunde viss del av Turistbyråns verksamhet flyttas ut på stan mer 
eller mindre regelbundet under framförallt sommaren. På detta 
sätt kunde besökarna i Hjo få information och hjälp med besöks-
frågor på de platser de befann sig utan att själva behöva söka detta 
inne i Kulturkvarteret. Utvärdering av denna del av verksamheten 
visar att det fallit väl ut och planering pågår därför för att vidareu-
tveckla detta inför kommande sommar.

Under sommaren visades två mycket välbesökta och uppskatta-
de utställningar i Kulturkvarteret utöver de fasta utställningarna. 
Bland annat visades en utställning med ”Lyxiga parfymflaskor då 
och nu” där Christina Lindvall-Nordin som samlat parfymflaskor 
sedan 1959 ställde ut sin mycket omfattande och fina samling i  
Estridsalen. I bottenvåningen av Samrealskolan visades ”Josef 
Franks akvareller”. En utställning som tidigare bara visats i London, 
Helsingfors och Stockholm men som Hjo fick chans att ta del av.

Under hösten tecknades avtal kring ett nytt, webbaserat program 
för bokningar, föreningsbidrag, föreningsregister m.m. Detta pro-
gram är modernt och framtaget efter de krav som SKR ställt på 
hur bokningsprogram för kommuner ska vara utformat. Uppbygg-
nad av programmets innehåll för Hjos del pågår och lansering för 
externt bruk planeras till våren 2020.

Inom ramen för Fritidsgården Stationens verksamhet har ett sa-
marbete tillsammans med övriga Skaraborgskommuner påbörjats 
under året. Detta i form av ett treårigt projekt, KEKS, som syftar 
till att lyfta arbetet med ungdomars delaktighet. Projektet är till 
största del finansierat av Skaraborgs kommunalförbund. På grund 
av relativt stor personalomsättning under året har projektet inte 
riktigt tagit fart som planerat för Hjos del men verksamheten 
blickar fram mot 2020 med tillförsikt.

Under 2019 har turismverksamheten vidareutvecklat   
besöksnäringswebben www.visithjo.se. Fokus låg på att tillgänglig-
göra information för grupper/föreningar/företag – samlad informa-
tion på ett ställe. I arbetet ingick att inventera det utbud som finns 
samt marknadsföra detta utbud digitalt på www.visithjo.se; mötes- 
och samlingslokaler, gruppaktiviteter, matställen, catering, boende 
och parkeringsmöjligheter för bussar.

Viktiga händelser framtid

Flera stora utredningar är pågående och viktiga inför den fortsatta 
utvecklingen av berörda verksamheter i synnerhet och för Hjo 
kommun i allmänhet. Utredningarna kommer att slutföras och 
presenteras för politiken under 2020 och kan komma att innebära 
förändringar i positiv riktning. Det är viktigt att politiken ges mö-
jlighet att fatta beslut på bra underlag och därför är arbetet kring 
dessa utredningar prioriterade i arbetet för berörda verksamheter.

Avtal med långivare av föremål avseende Estrid Ericsonutställnin-
gen sträcker sig till och med årsskiftet 2020/2021 och i enlighet 
med ambitionerna för Kulturkvarteret är det viktigt att arbeta med 
planering av vad som händer från och med januari 2021. Detta är 
också en del av utredningen kring satsningen på Kulturkvarteret.

Ny Fritidsutvecklare tillträdde i slutet av oktober och han kommer 
tillsammans med föreningslivet se över föreningsbidragen så att de 
är anpassade för nuvarande och kommande behov för att därefter 
lämna förslag på att revidera nuvarande bidragsbestämmelser.

Kultur, turism och fritids ledningsgrupp har under hösten påbörjat 
ett arbete med fokus på utveckling av våra verksamheter utifrån 
geografiska platser. Detta arbete syftar till att hitta strategier för 
utveckling och hur vi kan använda våra gemensamma resurser på 
ett bra sätt.  Arbetet är bara påbörjad, men kommer att fortsätta 
under 2020.

En viktig del i utvecklingsarbetet är att ta avstamp från den ge-
mensamma riktning som politiken pekat ut. För att tydliggöra detta 
och för att på ett bättre sätt kunna arbeta med att marknadsföra 
Hjo som boendeort, besöksmål och arbetsgivare är ett arbete 
påbörjat kring en varumärkesplattform för Hjo. Genom en sådan 
plattform kan alla som på ett eller annat sätt marknadsför Hjo 
ha gemensamma nämnare i hur denna marknadsföring ska ske 
och vad som är unikt och bra med just Hjo.  Arbetet sker förvalt-
ningsövergripande och leds av Kommunikationschef. 

Under 2020 utarbetar verksamheten en ny besöksnäringsplan som 
ersätter tidigare strategi (2015-2020). Den nya planen sträcker sig 
perioden 2021-2025. 
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Ekonomi

Jämförelse med årets budget

Kultur, turism och fritid redovisar ett överskott om drygt 0,1 
mnkr 2019. 

Den övergripande gemensamma verksamheten för politikom-
rådet redovisar ett överskott om ca 0,2 mnkr 2019. Avvikelsen 
beror på personalförändringar då tjänsten som fritidsutvecklare 
har varit vakant under delar av året. 

Fritidsverksamheten redovisar ett plusresultat om drygt 0,1 mnkr 
2019. Resultatet beror på ett flertal faktorer. Utfallet på Guld-
kroksbadet och simskolan blev bättre än budgeterat. Förklaringen 
beror på ökade intäkter än budgeterat på Guldkroksbadet samt 
högre intäkter på simskolan då det varit ett stort antal deltagare 
2019. Drift av träningsplaner och skatepark medför överskott 
p.g.a. lägre kostnader för skötsel än budgeterat och samtidigt 
har verksamheten svårt att nå upp till budgeterad intäktsnivå för 
uthyrning av träningsplaner. Det senare gäller även för Park där 
verksamheten inte når upp till budgeterad intäktsnivå. Utbetalning 
av föreningsbidrag har 2019 medfört något lägre utfall än budget-
erat. Fritidsgården redovisar ett mindre underskott p.g.a. person-
alförändringar. 

Kulturverksamheten redovisar ett minusresultat om ca 0,2 mnkr 
2019. Samarbetet Bibliotek Mellansjö och det nya bibliotekssys-
temet har medfört något högre kostnader under året. Det är 
främst kostnader hänförliga till nedladdning av e-böcker som 
medfört en högre kostnad. Dessutom har biblioteket behövt 
byta ut de flesta av sina datorer under året. Ytterligare orsak till 
avvikelsen beror på att utställningsverksamheten har haft högre 
kostnader under året som delvis förklaras av att vissa utställning-
ar har varit dyrare än normalt.

Turistverksamheten redovisar ett resultat enligt budget 2019.

Jämförelse med årsprognos i delårsbokslutet

Resultatet för politikområdet blev ca 0,1 mnkr lägre än prog-
nosen i delårsbokslutet. Avvikelsen beror på högre kostnader 
än prognostiserat inom kulturverksamheten och främst högre 
kostnader för biblioteksverksamheten enligt ovan förklaring till 
avvikelsen.

Verksamhetsmått & nyckeltal

Fritid 2017 2018 2019

NMI Idrott- och motionsanläggningar - 62 -

Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/
inv. Hjo

1 606 
(1 166)

1 805 
(1 132)

1 528
(1 305)

Kultur och bibliotek

Aktiva låntagare i kommunala bibliotek/
1 000 inv.

154 
(224)

179 
(205)

-

Öppethållande huvudbibliotek timmar/
vecka

34 
(48)

34 (58) -

Barnbokslån i kommunala bibliotek, 
antal/barn 0-17 år

9,7 
(13,2)

12,0
(10,6)

-

Nettokostnad bibliotek, kr/inv 493 
(521)

460
(469)

454
(434)

Nettokostnad allmän kulturverksam-
het, kr/inv

376 
(258)

338
(173)

332
(244)

Turism 2017 2018 2019

Antal följare på sociala medier
-Facebook
-Instagram

2 651
1 216

2 943
1 520

3 229
1 982

Antal besökare på webbplats 130 824 118 812 138 545

Nettokostnad allmän turismverk-
samhet, kr/inv

299
(106)

276
(90)

278
(103)

* Siffror inom parentes avser jämförelse 
med ”liknande kommuner övergripande”

2017 2018 2019

Fritidgården besökare/månad 608 572 531

Antal elever simskolan 310 338 380

Guldkroksbadet besökare 81 917 105 209 89 628

Entré Kulturkvarteret 84 287 81 826 84 195

Antal besökare utställningar 36 043 20 624 24 955

Antal besökare parkbiografen 1 443* 2 581 2 738

Bibliotek antal utlån 41 216 28 594 26 852

Bibliotek antal besökare 52 409 46 501 56 057

Antal föreställningar anordnade av kulturnät 43 57 47

* Avser hösten 2017

mnkr Utfall 
2018

Budget 
2019

Justering 
intern
ränta

Justerad 
budget 2019

Utfall 2019 Avvikelse Prognos vid 
delårs-
bokslut

Gemensamt 2,7 2,7 0,0 2,7 2,5 0,2 0,2

Kultur 6,3 6,4 0,0 6,4 6,6 -0,2 -0,1

Turism 2,4 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0

Fritid 14,3 14,3 -0,6 13,7 13,6 0,1 0,1

Summa 25,7 25,9 -0,6 25,3 25,2 0,1 0,2
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Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionsnedsattas behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget 
och särskilt boende. Äldreomsorgen omfattar hemvård i ordinärt boende, korttidsvård, dagverksamhet, särskilt boende, kommunal hälso- 
och sjukvård. Verksamheten till funktionsnedsatta handlar främst om insatserna enligt LSS-lagen: personlig assistans, ledsagare, kontaktper-
son, korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet samt boende med särskild service.

Vård och omsorg

Viktiga Händelser 

Under 2019 har Vård och Omsorg i samverkan tagit fram ett 
dokument som samlar och beskriver ”Baskrav och ansvars-
beskrivning för personal inom Vård och Omsorg i Hjo kom-
mun”. Detta dokument skall syfta till att vara en vägledning i 
medarbetarnas arbete som omvårdnadspersonal och ska styra 
medarbetarens förhållningssätt och bemötande av de individer 
hen möter i sitt arbete. Dokumentet är ett viktigt steg i arbetet 
med att säkerställa att alla medarbetare i verksamheten har ett 
gemensamt förhållningssätt och värdegrund. 

Vård och omsorg har under en längre tid haft avvikelsehanterin-
gen i fokus. Under 2019 har förvaltningen arbetat med en enkät 
till alla medarbetare för att kartlägga styrkor och svagheter på 
området samt introducerat ett nytt avvikelsehanteringssystem. 
Detta system ger nu goda möjligheter att arbeta ännu mer inte-
grerat och proaktivt med avvikelsehantering. Ännu återstår att 
skapa former för återkoppling och kommunikation kring lärdomar 
från avvikelserna, även över enhetsgränserna.

Äldreboendet Sigghusbergs planerade utbyggnad startade enligt 
plan under året och beräknas vara färdig under våren 2020. Ny-
tillskottet av både boendeavdelning, korttid samt en utbyggnad 
av dagverksamheten är ett välkommet tillskott till utbudet av 
platser och tjänster inom Vård och Omsorg i Hjo Kommun. Un-
der året har efterfrågan på just platser med inriktning demens 
varit ökande, medan efterfrågan på särskilt boende med somatisk 
inriktning varit låg. Som en konsekvens av detta kommer en bo-
endeavdelning på Sjöryd, med 10 platser att stänga under 2020. 
I samband med detta kommer dagverksamheten som idag håller 
till på Vallgården att flytta till nya lokaler på Sjöryd. Detta medför 
både ett bättre lokalutnyttjande och en möjlighet till samverkan 
kring både aktiviteter och personal på Sjöryd.

För alla enheterna har det varit nödvändigt att ta fram förslag på 
och arbeta med förändringar av verksamheterna. Detta då det 
ekonomiska läget i kommunen krävt både återhållsamhet och nya 
tankesätt. Under året har flera möten med både brukare och me-
darbetare hållits i olika former för att gemensamt finna hållbara 
lösningar. Detta har skett genom både enkäter och intervjuer för 
perspektivinsamling och kartläggning av behoven.

Under 2020 kommer flera verksamheter att få finna nya former 
för sin verksamhet med målsättningen att brukarna skall få samma 
goda kvalitet.

Året 2019 kröntes med den glädjande nyheten att Hälso- och 
Sjukvårdsenheten, HoS, utnämndes till Årets arbetsplats 2019. 
HoS-enheten har några kämpiga år bakom sig. De har seglat på 
ett stormigt hav, och bitvis fått styra utan kapten. De har under 
året fått en ny enhetschef på plats och HoS-enheten har under 
året välkomnat flera nya och stabila medarbetare som har kom-
mit in i gruppen på ett bra sätt. Det finns ny energi och kraft 
att se över arbetssätt och rutiner. Det goda mötet är viktigt för 
HoS-enheten, och de får många chanser till att skapa goda möten 
under en arbetsdag. De träffar patienter och anhöriga, som ofta 
befinner sig i svåra situationer och behöver vårt stöd.  Patienter-
na uttrycker ofta att de har ett stort förtroende för sin arbets-
terapeut, fysioterapeut och sjuksköterska. De blir en viktig del i 
deras vardag.  

Framtid: 

Arbetet med att införa Hållbart Arbetsliv - Heltid som Norm 
kommer att prägla hela 2020 och innebära en genomlysning av 
samtliga verksamheter. 

Alla frågor som rör bemanning kommer att vara aktuella, sche-
maläggning och resursanvändning. men även kopplat till kom-
petensförsörjning. All verksamhet inom välfärdssektorn möter 
stora utmaningar att hitta, attrahera och behålla kompetent 
personal. Ett första steg i arbetet med Hållbart Arbetsliv - Heltid 
som Norm är att utarbeta en handlingsplan och en strategi för 
projektet. Vidare kommer kompetensutveckling av alla chefer att 
genomföras.

Teknik, digitalisering och verksamhetssystem går hand i hand. I 
takt med att nya tekniska lösningar kommer på marknaden ökar 
behovet av samordning, lära av andra och hitta rätt teknik till 
rätt processer. Här har Hjo kommun som liten kommun både en 
möjlighet i att skräddarsy och hitta egna lösningar men också ett 
behov av omvärldsbevaka och lära av pågående projekt runt om 
i Sverige. För att kunna hitta bästa möjliga alternativ för ett nytt 
verksamhetssystem har Hjo kommun gått med i en gemensam 
upphandling tillsammans med V6-kommuerna.
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Hemvården är den verksamhet som först möter det väntade 
ökade inflödet av brukare. Under året har antalet utförda besök 
ökat från 500 besök per dag i början av året till ca 600 besök per 
dag vid utgången av 2019. Detta ställer stora krav på att optimera 
arbetssätt och strukturer, flexibilitet och framförallt att skapa en 
hållbar och tilltalande arbetsmiljö för medarbetarna. För att ge 
förutsättningar att klara dessa utmaningar utökas Hemvården 
med ytterligare en enhetschef fr.o.m. våren 2020.

Förebyggande hälsoarbete för äldre och funktionsnedsatta och 
stöttning till anhöriga är viktiga pusselbitar i arbetet med en god 
hälsa för Hjo kommuns invånare. Vid sidan av alla de aktiviteter 
som idag erbjuds för våra seniorer på Rödingen har även en an-
sökan gjorts till Allmänna arvsfonden för projektmedel. Dessa me-
del planeras att användas till en satsning på förebyggande arbete 
genom uppsökande verksamheter. Syftet är att minska ofrivillig 
ensamhet och hjälpa seniorer hitta hälsofrämjande aktiviteter och 
ett socialt sammanhang för målgruppen 75+.

Inom hela Vård och omsorg kommer vi under 2020 göra allt vi 
kan för att få så motiverade och välmående medarbetare som 
möjligt. Under året kommer vi fokusera på att sänka sjuktalen 
bland våra medarbetare. Som ett led i detta kommer alla medar-
betare under våren bjudas in till en föreläsning av Åsa Kadowaki, 
psykiater och legitimerad KBT-terapeut.  Vård och omsorg är 
tjänsteutövning av det viktigaste slaget – där en engagerade och 
kunniga medarbete är nyckeln till god kvalitet.
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Ekonomi

Jämförelse med årets budget

Per 31/12 2019 redovisar Vård och omsorg ett resultat som är 
2 mnkr bättre än budget. Resultatet per verksamhetsområde är 
+0,5 mnkr för Gemensamt vård och omsorg, -0,7 mnkr för Äld-
reomsorg och överskott 2,2 mnkr för Funktionsnedsättning. 

Överskottet beror på många olika faktorer men bland de största 
kan nämnas att nettokostnaderna för Kortebo, personlig assistans, 
biståndshandläggare, Gjutaren, Dagcenter Klammern, stödboende 
samt de särskilda boendena Rosell och Sjöryd blivit lägre men 
för boendestöd, elevhem LSS, hemvården, särskilt boende Sigg-
husberg och köp av externa boendeplatser har nettokostnaden 
istället blivit högre än budgeterat. 

Vård och omsorgs verksamhet är mycket personalintensiv, av 
redovisade kostnader i bokslutet är 83% personalkostnader. 
Personalkostnaderna totalt blev 0,3 mnkr lägre än budget men 
olika verksamheters resultat varierar. Lite större differenserna 
av personalkostnader mot budget finns på särskilda boendena 
Rosell och Sjöryd, Dagcenter på Klammern, biståndshandläggare 
och Hälso- och sjukvårdsenheten där kostnaderna blivit lägre. För 
hemvård, särskilt boende Sigghusberg och boendestöd har löner-
na istället blivit högre än budgeterat.  

Avvikelser mot budget när det gäller intäkter är bl a statsbidrag 
som inte budgeterats, högre intäkter för hemvård, försäljning av 
korttidsplats inom kommunen som inte budgeterats och högre 
intäkt för personlig assistans. 

Större avvikelser av övriga kostnader som blev högre än budget-
erat är kostnad för köp av externa boendeplatser, övriga främ-
mande tjänster och kostnader för sjukvårdsmaterial. Kostnader 
som istället blev lägre är bl a ersättning för personlig assistans till 
Försäkringskassan, administrativa tjänster, bostadsanpassning och 
kursavgifter personal. 

Jämförelse med årsprognos i delårsbokslutet

Vid delårsbokslutet förväntades Vård och omsorg redovisa ett ±0 
resultat vid årets slut och resultatet i december blev ett överskott 
med 2 mnkr. Avvikelse mot helårsprognosen i augusti är 1,2 %. 
Skillnaden mellan prognosen och utfallet beror på många föränd-
ringar men några större differenser kan nämnas. Kostnaderna för i 
första hand löner på Sigghusberg, Sjöryd, biståndshandläggare och 
administration resurs och bistånd har blivit lägre än prognostiser-
ats vid delårsbokslutet. För hemvården, hälso- och sjukvårdsen-
heten och Villa Rosell har lönekostnaderna istället blivit högre än 
prognostiserat. 

Andra avvikelser är kostnader för verksamhetssystem äldreom-
sorg och bostadsanpassning som blev lägre än prognosen. 

mnkr Utfall 
2018

Budget 
2019

Justering 
intern
ränta

Justerad 
budget 2019

Utfall 2019 Avvikelse Prognos vid 
delårs-
bokslut

Gemensamt 18,9 22,1 0,0 22,1 21,6 0,5 -0,4

Äldreomsorg 110,0 113,9 -0,1 113,8 114,5 -0,7 -1,0

Funktionsnedsättning 38,3 38,8 0,0 38,8 36,6 2,2 1,4

Summa 167,2 174,8 -0,1 174,7 172,7 2,0 0,0
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Statistik Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019

Antal personer med insats från hemvården 243 263 280

Hemtjänst antal utförda timmar/månad, genomsnitt 3 091 3 117 3 506

Antal vårddygn på korttiden (inkl. 261 dygn verkställda på andra avd. inom 
kommunen)

3 424 3 690 3 911

Antal möjliga dygn på korttiden vid ordinarie beläggning på korttidsavdelning 3 650 3 650 3 650

Antal personer med beslut om personlig assistans (inkl. privata utförare) 35 30 30

Antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS 37 36 39

Antal personer med beslut om korttidsvistelse/-tillsyn enligt LSS 8 10 11

Antal personer med beslut om kontaktperson/ledsagare enligt LSS 35 34 39

Antal gynnande säbobeslut som ej verkställs inom 3 mån 7 11 16

Kontinuitet i hemtjänst (antal vårdare under 14 dagar, mått 10) 22 22 21

Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

Kostnad per brukare hemtjänst, kr (Hjo) 291 714 304 940 -*

Kostnad per brukare hemtjänst, kr (alla kommuner, ovägt medelvärde, kr) 252 138 263 880 -*

Kostnad per brukare särskilt boende äldreomsorg, kr (Hjo) 787 845 794 886 841 285

Kostnad per brukare särskilt boende äldreomsorg, kr (alla kommuner, ovägt 
medelvärde, kr)

851 232 893 396 944 694

Kostnad för äldreomsorg per invånare 80+, kr (Hjo) 227 884 235 309 244 374

Kostnad för äldreomsorg per invånare 80+, kr (likn. kommuner äldreomsorg) 236 969 243 791 249 532

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%) (statistiskt förväntad kostnad) -3,6 -3,0 -1,4

 *På grund av ändrad redovisning av antal brukare med hemtjänst är nyckeltalet ”Kostnad per brukare med hemtjänst” inte tillförlitligt och inte heller jämförbart med 
tidigare år. Detta nyckeltal redovisas därför inte för 2018.

Verksamhetsmått & nyckeltal
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Barn och utbildning är indelat i följande verksamhetsområden: Barnomsorg omfattar förskole- och fritidshemsverksamhet. 
Grundskola inkl. förskoleklass omfattar även kommunens grundsärskola, elevhälsa samt stödorganisation och skoladministration. 
Gymnasie- och vuxenutbildningen inklusive SFI – svenska för invandrare

Barn och utbildning

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling

Vi bygger ny skola!

Under 2019 har utformningen av Estrid Ericsonskolan växt fram i 
samarbete med Link arkitektur, personal från samhällsbyggnad och 
en projektgrupp bestående av pedagoger från Hjo kommuns  
skolor. Projektgruppen har gjort studiebesök på nybyggda skolor 
för att samla kunskap och inspiration. Projektgruppen har också 
tagit del av forskning kring hur lärmiljöer kan utformas för att 
främja trygghet och studiero. Elever har varit delaktiga och   
formulerat önskemål om lärmiljöernas färgsättning, ljud och ljus, 
samt vilka möbler och material de vill ha. De har också tillfrågats 
om hur de tycker att en bra utemiljö som främjar lek och rörelse 
bör se ut, samt vilka redskap de skulle vilja ha på skolgården.  
Ledorden för projektet har varit ”hållbarhet, litteratur och 
rörelse” vilka varit viktiga i arkitekternas arbete med koncept och 
gestaltning. Projektgruppen ville också knyta an till Hjo kommuns 
vision ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” som för den nya 
skolan omformulerades till ”Tillsammans skapar vi framtiden”. 

Ombyggnation Korsberga skola

Björkdungens förskola i Korsberga har de senaste åren bedrivit 
sin verksamhet i paviljonger i anslutning till skolan i väntan på 
en eventuell nybyggnation. I samband med den utredning Barn 
och utbildning presenterade gällande skolorgansitation lyftes 
förslaget att flytta in Björkdungens verksamhet i delar av skolans 
lokaler. Utifrån denna fick förvaltningen i uppdrag att skyndsamt 
påbörja projektet om- och tillbyggnad av Korsberga skola. Efter 
flera avstämningar där verksamheten och föräldraföreningen 
fått komma med förslag på ändringar och efter att ritningen har 
samverkats fackligt har beslut tagits om att gå vidare med aktuell 
ritning för om- och tillbyggnad av Korsberga skola, uppdaterad 
under projektets gång.

Flytt av Gymnasie- vux verksamhet till Vallgården

Barn och utbildning har under ett flertal år bedrivit Gymnasie- 
och vuxenutbildning i lokaler hyrda av Folkhögskolan i Hjo. I 
anslutning till Folkhögskolan har Hjo kommun även  haft verksam-
het i inhyrda paviljonger. På Vallgården finns nu lediga lokaler, som 
är lämpliga för denna verksamhet och som ägs av Hjo Kommun 
Denna lösning blir mer kostnadseffektivt och verksamheten får 
lättare till samverkansmöjligheter med Guldkroksskolan både vad 
gäller lärarkompetens samt nyttjande av Guldkroksskolans lokaler. 
Flytten kommer ske i etapper och första flytten genomförs inför 
skolstarten hösten 2020, för att hösten 2021 vara helt klar. Hela 
verksamheten kommer utvecklas till ett Lärcentrum i samverkan 
med andra kommuner.

”SOLA”
Vårt språk-och litteraturprojekt fortsätter att utvecklas inom 
förskolan, förskoleklass, årskurs 1-3 och fritidshemmen. Vi ser 
mycket positiva effekter av arbetet redan nu. Förmågan att kunna 
uttrycka sina tankar, känslor, önskningar och visioner i ord är helt 
avgörande för framgångar både i skola och arbetsliv. Forsknings-
studier visar att litteratur och högläsning är ett mycket kraftfullt 
verktyg för att utveckla barns språk. Utlåningen av barnböcker på 
biblioteket har ökat, vilket vi ändå får säga är banbrytande jämfört 
med resten av Sverige, där de flesta biblioteken tappar i utlåning av 
barnböcker. 

Systematiskt kvalitetsarbete

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hjo 
Kommun genomfört en granskning av styrning och utveckling av 
utbildningen.Granskningens syfte har varit att bedöma om kom-
munstyrelsen, genom barn- och ungdomsutskottet säkerställer en 
ändamålsenlig grundskoleutbildning. Utifrån granskningens resultat 
rekommenderar PwC kommunstyrelsen att: 
Säkerställa att det finns en gemensam struktur och ett dokumen-
terat stöd för utformningen av de rapporter som tas fram på 
enhetsnivå, vilka utgör grunden för huvudmannens analys,
Tydliggöra systematiken gällande löpande rapportering till kom-
munstyrelsen,
Säkerställa att kvalitetsrapporter rapporteras till kommunstyrelsen 
i enlighet med upprättad systematik så att huvudmannen får en 
aktuell nulägesbild av situationen på enheterna, samt att analyser 
som görs i kvalitetsarbetet kan ligga till grund för beslut om adek-
vata åtgärder, Säkerställa systematisk uppföljning och utvärdering 
av resursfördelningsmodellens olika delar samt modellen i sin 
helhet för att se till att den har avsedd effekt. Utvecklingsledar-
en har utifrån Skolverkets material tagit fram ett uppdaterar 
årshjul samt en gemensam mall att utgå från i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Såväl rektorsgruppen som förstelärargruppen är 
involverade i dokumentationen av varje enhetens arbete. Detta för 
att skapa delaktighet och likvärdighet i Hjo kommuns systematiska 
kvalitetsarbete. Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att 
synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det 
leder till. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och 
utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som 
leder till framgång.

Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. 
Där framgår också att kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genom-
föras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och 
elever. Elevernas vårdnadshavare, barn i förskolan och deras vård-
nadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorn ansvarar 
för arbetet. 
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Förvaltningens mål är att arbetet med det systematiska kvalitet-
sarbetet ska underlätta för politiken att få en samlad bild av situa-
tionen på enheterna och att detta ska underlätta få en förståelse 
för framtida fördelning av resurser, samt att varje enhet ska ha 
tydlig bild av kommunens övergripande vision och mål. Den röda 
tråden ska löpa genom hela styrkedjan. För att möjliggöra detta 
krävs att samtlig personal är delaktiga i planering, genomförande 
och uppföljning av insatserna.

Minskade barngrupper

Politkerna i Hjo kommun fattade inför budgetåret 2019 beslutet 
att minska barngruppernas storlek inom förskolan från 20 till 18 
barn per avdelning i snitt på respektive förskola. Under hösten 
2019 löses detta genom att trycket på verksamheten är lägre 
varpå verksamheterna inte behöver ta emot fler än 18 barn/
avdelning.  Under våren 2020 planerades det öppna tillfällig avdeln-
ing i anslutning till Hammans förskola. Detta behövdes dock inte 
genomföras då det visat sig att ökningen framför allt varit i våra 
ytterområden, så både Björkdungens förskola i Korsberga samt 
Fågelbo i Gate har fått förstärkning av personal för att hantera 
ökningen i barnantal. Detta är en utveckling av landbyggden som vi 
är väldigt nöjda med då vi valt att satsa på skolorna i våra ytterom-
råden.

Fullföljda studier

Hjo kommun har bildat en projektgrupp kring elever med prob-
lematisk frånvaro, som har jobbat vidare och börjat utveckla bra 
metoder och strategier. Gruppen har jobbat under ledning av vår 
folkhälsostrateg och består av representanter från skolan, social- 
tjänsten och vård och omsorg, även den samlade/centrala elevhäl-
san jobbar kontinuerligt med frågan om problematisk skolfrånvaro. 
Fullständig skolgång är en nyckelfaktor för att våra barn och unga 
ska lyckas i framtiden. Skolan har huvudansvar för att skapa goda 
studieresultat, men skolmisslyckande är en komplex problematik 
där många av samhällets aktörer kan bidra för att skapa bättre 
förutsättningar för barn och unga att fullfölja sina studier inom 
grundskola och gymnasieskola. Den psykiska ohälsan hos våra 
barn och unga ökar och över 3000 elever i Västra Götaland går ur 
grundskolan utan gymnasiebehörighet. Att eleverna fullföljer sina 
studier är vårt gemensamma ansvar, 

Förändring lagar och regler

Riksdagen har tagit beslut om att barnkonventionen ska bli svensk 
lag från den 1 januari 2020. Barnkonventionens syfte är att garan-
tera alla barn deras mänskliga rättigheter. Varje huvudman måste 
anpassa sitt arbete och val av metoder utifrån sina förutsättning-
ar och behov, så länge de krav som följer av skollagstiftningen 
och barnkonventionen uppfylls. Skolverket kommer noga följa 
utvecklingen av rättspraxis på området. Parallellt med detta pågår 
en utredning som heter Barnkonventionsutredningen. Den ska 
kartlägga hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med 
barnkonventionen och ska redovisas den 15 november 2020.

Det har under året införts ett flertal ändringarna av lagar och 
regler inom skolområdet bland annat för att främja trygghet och 
studiero. I läroplanerna för förskoleklassen blir nu rektorns ansvar 
för trygghet och studiero tydligare. Läroplanerna kompletteras 
också så att de markerar att elever ska visa respekt för och 
hänsyn mot skolans personal och andra elever. Nu betonas också 
vikten av att eleven genom egen ansträngning och delaktighet tar 
ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö. 
Barn och utbildning har under året fortsatt med arbetet kring 
”Trygghet och studiero” där vi samarbetar med en forskare från 
Örebro universitet. Arbetet kring rastaktiviteter har även fortgått. 
Detta projekt syftar till att vara ett främjande och förebyggande 
arbete för att våra elever ska känna trygghet i skolan. 

I skollagen införs nya bestämmelser om en garanti för tidiga stö-
dinsatser - ”Läsa, skriva, räkna garanti”. Det innebär att elever som 
behöver stöd ska få det tidigt och utifrån sina behov. Bland annat 
att kartläggningsmaterialen ”Hitta språket” och ”Hitta matematik-
en” blir obligatoriska att använda i förskoleklass. 
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Ekonomi

Jämförelse med periodens resultat

Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden; Barn 
och utbildning gemensamt, Barnomsorg, Grundskola inklusive 
förskoleklass och Gymnasie- och vuxenutbildning. Resultatet för 
Barn och utbildning är ett underskott med 2,7 mnkr, vilket jmf 
prognosen som gjordes i augusti är en försämring. 

Området Barn och utbildning gemensamt omfattar övergripande 
administrationskostnader samt personalkostnader för barn och 
utbildnings ledningsgrupp. Resultatet för 2019 är ett underskott 
om 0,3 mnkr, vilket till största del förklaras av ökade kostnader 
för övergripande avgift- och licenskostnader för elever och ped-
agoger. Utöver detta har verksamheten flera rektorer som går 
rektorsprogrammet.  Utbildningen är obligatorisk för de rektorer 
som är anställda efter den 15 mars 2010 och som inte gått en 
äldre statlig rektorsutbildning. Utbildningen ska påbörjas inom ett 
år efter tillträde.

Området Barnomsorg omfattar barnomsorg samt fritidshem-
sverksamhet. Resultatet för enheterna tillsammans är ett över-
skott om 1,7 mnkr, där fritidshemsverksamheten redovisar ett 
överskott om 0,5 mnkr och barnomsorgen ett överskott om 1,2 
mnkr. Sammantaget för verksamheten visar personalkostnaderna 
på ett överskott om 1,2 mnkr, vilket förklaras med att de vakans-
er som uppstått under året inom förskoleverksamheten inte till-
sats med behörig personal samt att viss fritidsresurs används för 
att täcka upp inom grundskolan. Utöver detta har verksamheten 
fått in ökade intäkter då vi har flera barn inom förskoleverksam-
heten som är skrivna i annan kommun men som har barnomsorg 
i Hjo kommun. Verksamheten har även fått in bidrag från skolver-
ket (bättre språkutveckling i förskolan), kulturrådet (skapande 
förskola) och från folkhälsorådet för ”trygghetsskapande rastakti-
viteter” riktat till fritids och skola. 

Grundskolan inklusive förskoleklass, särskola och förbere-
delseklass visar på ett underskott om 4,7 mnkr. Underskottet 
beror till största del på överdrag av personalkostnader -6,6. 
Delar av underskottet täcks av ersättningar från skolverket, so-
cialstyrelsen och migrationsverket i form av statsbidrag för riktade 
satsningar/bidrag samt ersättningar från Arbetsförmedlingen för 
ersättning för arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Kostnader för 
interkommunala elever har ökat under året till följd av fler elever 
som väljer skolgång i annan kommun samt att fler elever beviljats 
tilläggsbelopp. Antalet elever i behov av särskilt stöd ökar kon-
stant varpå resurser används för att kortsiktigt lösa situationen. 
Arbete med en långsiktig hållbar situation pågår. Utöver detta 
har förstärkningar gjorts inom särskolan pga. fler elever i verk-
samheten. Generellt ser vi även att kostnader för licenser, digitala 
läromedel, lärplattformar, IT och accesspunkter blir dyrare.

Resultatet för Gymnasie- och vuxenutbildningen är ett överskott 
om 0,6 mnkr. Där gymnasiet står för 0,7 mnkr och förklaras del-
vis av elevernas val av program samt hur många elever vi har på 
kommunens egna IM utbildning. Vuxenutbildningen uppvisar ett 
underskott om 0,2 mnkr, vilket förklaras av minskade intäkter från 
skolverket som utbetalats inom ramen för samverkansområdet. 

Jämförelse med årsprognos i delårsbokslutet

Avvikelsen jämfört med delårsbokslutet i augusti är en försäm-
ring. Vid delårsbokslutet lämnade Barn och utbildning en prognos 
med en budget i balans, med förbehåll att verksamheten då hade 
ett underskott. Åtgärder fanns framtagna som skulle mildra och 
förhoppningen var då att verksamheten skulle hämta hem under-
skottet under höstterminen. Tyvärr blev det inte så, utan under-
skottet ökade och vid oktoberuppföljningen justerades prognosen 
till -2,3 mnkr. Trycket på elever i behov av särskilt stöd ökar kon-
tinuerligt och under hösten har verksamheten haft flertalet elever 
som krävt stora insatser. Utöver detta har verksamheten under 
året fått tillkommande kostnader för paviljonghyran i samband 
med renovering av B-huset på Guldkroksskolan.

mnkr Utfall 
2018

Budget 
2019

Justering 
intern
ränta

Justerad 
budget 2019

Utfall 2019 Avvikelse Prognos vid 
delårs-
bokslut

Gemensamt 6,2 11,6 0,0 11,6 11,9 -0,3 0,2

Barnomsorg 59,0 61,7 -0,1 61,6 59,9 1,7 0,6

Grundskola inkl. försko-
leklass

115,0 114,6 0,0 114,6 119,2 -4,6 -1,1

Gymnasie- och vuxenut-
bildning

44,3 47,5 0,0 47,5 47,0 0,5 0,3

Summa 224,5 235,5 -0,1 235,5 238,0 -2,7 0,0
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Verksamhetsmått & nyckeltal

Statistik Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019

Andel inskrivna barn 1-5 år (alla 
verksamheter)

465 451 466

Varav antal inskrivna barn i 
enskilda verksamheter

75 70 76

Antal elever F-9 982 1011 1013

Antal inskrivna barn i fritidshem 
(alla verksamheter)

419 457 406

Antal elever gymnasieskola 310 295 296

Antal elever i grundsärskola 13 13 15

Kulturskolan, antal elever (kö) 255 (28) 244 (96) 244 (96)

Antal elever på komvux
-egna platser
-köpta platser (NTI+Jensen)

88/73*
75/66*

93
42

84/68
57+34

Antal elever särvux 6 6 6

Antal elever IM-program 52/35* 34 20

Antal elever SFI 65/67* 66 69/65

*Uppgift avser vt/ht

Nyckeltal
(Kolada)

Utfall 2017
Hjo

Utfall 2017 
riket

Utfall 2018 Utfall 2018 
riket

Nettokostnad förskola, kr/inskrivet barn 130 234 kr 128 923 kr 131 886 kr 133 574 kr

Nettokostnadsavvikelse i % förskola inkl. öppen 
förskola

+12,7 % +0,6 % +10,9 % +0,1 %

Kostnad för ett inskrivet barn på fritidshem 41 762 kr 33 375 kr 40 874 kr 34 487 kr

Nettokostnadsavvikelse i % fritidshem inkl. öppen 
fritidsverksamhet

+33 % 0,0 % +20,2 % -4,0 %

Kostnad för elev i förskoleklass 77 400 kr 58 156 kr 76 257 kr 60 386 kr

Kostnad för elev i grundskolan 116 808 kr 104 820 kr 114 320 kr 108 634 kr

Nettokostnadsavvikelse i % grundskola inkl. 
förskoleklass

+15 % + 0,1 % +9,7 % +0,5 %

Kostnad för elev i gymnasieskola, jmf riket 121 889 kr 101 239 kr 149 862 kr 115 995 kr

Kostnad för helårsstuderande komvux, riket 79 755 kr 51 051 kr 67 427 kr 51 975 kr

Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv 247  kr 255 kr 264 kr 260 kr

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexa-
men (%)
-Förskola
-Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, 
kommunala skolor, andel (%)
-Fritidshem
* Uppgifter för 2019 finns ännu ej publicerade.

65,1 %

81,0 %

49,9 %

42 ,4%

75,6 %

39,1 %

63,5 %

72,4 %

45,3 %

41,8 %

71,5 %

36,6 %
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Området omfattar Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, öppenvård, arbetsmarknadsenhet samt integration- och flyktingmottag-
ning. Individ och familjeomsorgen regleras främst genom bestämmelserna i Socialtjänstlagen och Socialtjänstförordningen. Arbets-
marknadsenheten är kommunens organ för samordning av de arbetsmarknadspolitiska insatser som Hjo kommun ansvarar för. AME 
utför bl. a. arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för enskilda i samverkan med Försäkringskassan, Primärvården och Arbetsför-
medlingen. Vidare ansvaras för tjänster som utförs i samverkan med andra kommuner t. ex. alkoholhandläggning och tillsyn, familje-
rådgivning, konsumentrådgivning, skuldsanering och social jour.  

Arbete och socialtjänst

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling 

En ny organisation för Arbete och socialtjänst (AoS) fastslogs i 
februari där bl.a. Integration och Arbetsmarknadsenheten (AME) 
gick samman. I samband med detta genomfördes en större över-
syn av arbetsmiljöarbetet inom Arbete och socialtjänst och detta 
avrapporterades slutligen till Arbetsmiljöverket. 

Under året har arbetet med implementeringen av den nya 
organisationen fortgått, framför allt när det gäller Arbetsmar-
kandsenhetens utformning och nya arbetssätt. Bland annat har 
“Hjo löftet” införts vilket innebär att personer som ansöker om 
försörjningsstöd ska ha träffat en arbetsmarknadshandläggare och 
påbörjat planering mot en egen försörjning inom 3 arbetsdagar. 
Den förändringsresa som Försörjningsstödsenheten och AME 
påbörjade i början av 2019 innebär att arbetsprocessen med att 
få individen vidare mot en egen försörjning flyttades över från 
socialsekreterare till arbetsmarknadshandläggare. Fokus ligger på 
att kartlägga individens arbetsförutsättningar och därifrån göra en 
planering med ett tydligt fokus mot egen försörjning. Att uppbära 
försörjningsstöd är idag förknippat med någon form av motpresta-
tion. 

Under året har Hjo kommun tillsammans med Tibro och Karls-
borgs kommuner haft ett projekt finansierat av Länsstyrelsen som 
arbetat med att förebygga den vardagsnära rasismen. Projektet har 
arbetat brett med att inkludera såväl anställda som invånarna i de 
tre kommunerna i frågor som rör vardagsrasism.  

Arbetet med integration och inkludering kommer att fördjupas 
och vidareutvecklas. Framförallt kommer bosättningsfrågor för 
nyanlända Hjobor att prioriteras. 

Länstyrelsen beviljade projektet “Språkvän” ytterligare projekt-
medel för 2019. Projektledaren har under året arbetat vidare 
med matchningar av de personer som anmält sitt intresse som 
språkvän och förhoppningen är att projektet kommer att ge ringar 
på vattnet som leder till allt fler naturliga möten och mötesplatser 
mellan nyanlända och svenskar. Under året har flera välbesökta 
aktiviteter genomförts med många deltagare, såväl svenskar som 
nyanlända. I september var komikern Marika Karlsson inbjuden till 
Hjo för andra gången under temat fördomar. Språkvän har även 
spelat in två filmer i rekryteringssyfte som visar hur det är att vara 
språkvän. Du hittar dom på https://hjo.se/stod-och-omsorg/inte-
grationinvandring/sprakvan/.

Arbetet med att utveckla de digitala stödsystemet har forsatt, 
framför allt för att frigöra tid för våra handläggare. Införandet av 
Tietos modul Lifecare har underlättat handläggningen av fram-
förallt ekonomiskt bistånd.  Ansökan görs via en E-tjänst vilket 
underlättar informationsinhämtningen från medborgarna. Ansökan 

kan inte skickas in digitalt förrän den är komplett och därmed 
kortas också handläggningstiderna. I augusti kom 48% av an-
sökningarna in digitalt, vilket är ett stort framsteg. Arbetet med 
e-hälsa och digitalisering av olika delar i verksamheten för att höja 
kvaliteten och öka effektiviseringar kommer att fortsätta under 
kommande år. 

Vi har under året haft ett större inflöde av personer som saknar 
bostad. Detta har inneburet en större arbetsbelastning som verk-
samheten inte är ”riggad” för. Bergmanska villan har använts i stor 
utsträckning för att hålla nere kostnaderna, men då verksamheten 
inte kunnat möta upp vad som krävs för att Bergmanska villan ska 
fungera som tillfälligt boende har vi i slutet på 2019 i stället valt 
att använda vandrarhem eller annan typ av liknande boenden.

Antalet orosanmälningar inom den sociala barn- och ung-
domsvården har ökat de senaste åren och även för 2019.  Våld 
i nära relationer är en förekommande del i flera av dessa ären-
den. Vad som har orsakat ökningen är ännu inte klarlagt. Det 
skulle kunna bero på en ökad anmälningsbenägenhet för barn 
som man är orolig för, men det kan också vara så att det fak-
tikst är fler barn som far illa. Bristande omsorg, oro för barnet 
och våld i familjen är vanliga orsaker till anmälningarna. Antal 
förhandsbedömningar har ökat med 17% från 476 till 559 stycken.

Den statliga arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingens 
omställning har i stor utsträckning påverkat Arbete och socialt-
jänst och då framförallt försörjningsstöd och AME. En ökning av 
försörjningsstödet kan till viss del härledas till Arbetsförmedlin-
gens svårigheter att under etableringstiden lyckas integrera och 
få nyanlända vidare ut i arbete.  Arbetsförmedlingens omställning 
med neddragning av kontor och personella resurser har fått till 
följd att Arbetsförmedlingen i lägre utsträckning beviljar insatser 
inom arbetsmarknadspolitiska program och där tillhörande ak-
tivitetsersättning. En annan orsak till kostnadsökningarna är att 
Försäkringskassan beviljar färre individer sjuk- eller aktivitetsstöd. 
Individer som är långvarigt sjuka och saknar sjukpenninggrun-
dande inkomst (SGI) tvingas då söka försörjningsstöd. Fortsatt 
dialog och samverkan med Arbetsförmedling och fler samordnade 
insatser för individen är viktigt för att komma till rätta med prob-
lemen. 

Under hösten 2020 kommer utbildningsinsatserna kring be-
hörighetsregleringen sätta igång. Detta innebär att flertalet so-
cialsekreterare kommer behöva läsa på högskola under längre tid 
för att år 2022 vara behöriga att fatta beslut i ärenden som rör 
barn och unga.



83

       HJO KOMMUN      ÅRSBOKSLUT 2019

 

 

 
INNEHÅLL: 

Inledning 
4       Kommunalråd och oppositionsråd har ordet 
6       Så används Hjo kommuns skattepengar 
8       Politisk organisation 
10     Förvaltningsorgansiation 
 
Förvaltningsberättelse  
14      Några viktiga händelser under året 
16       Vi och vår omvärld 
18      Målredovisning 
38      Finansiell analys 
46      Driftsredovisning 
48      Investeringsredovisning 
50      Exploateringsredovisning 
52      Personalredovisning 
58      Folkhälsa - välfärdsredovisning 
62      Hållbar utveckling 
 
Verksamhetsberättelser 
66     Demokrati  
68      Kommunledningskontoret 
70      Samhällsbyggnad 
72      Taxefinansierad verksamhet 
          - Vatten och avlopp VA 
          - Renhållning 
76      Kultur, turism och fritid 
78      Vård och omsorg 
82      Barn och utbildning 
86      Arbete och socialtjänst 
88      Kommunalförbund  
89      Hjo kommuns bolag - organisationsskiss 
90      Kommunala bolag och koncerninterna engagemang 
 

Finansiella räkenskaper  
94      Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar 
98      Resultaträkning och kassaflödesanalys  
99      Balansräkning  
100    Nothänvisning   
 

Övrigt  
108     Finansiella nyckeltal 
109     Ordlista och definitioner  
110     Revisionsberättelse 

 ÅRSREDOVISNING 

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av 
verksamheten för det gångna året och avlämnas av 

kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder 
sig också till dig som är invånare eller företagare i 

kommunen, och naturligtvis till kreditgivare, 
leverantörer och samarbetspartner.  

 
Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur mål- 

uppföljningen har gått och hur skattepengarna har 
använts. 

  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Produktion: Ekonomienheten Hjo kommun 
Foto: Hjo kommun, Mostphotos, Jesper Anhede 
Tryck och repro: Redo Tryck AB 2019 

Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019

Utbetalt ekonomiskt bistånd 7 069 tkr 6 937 tkr 7 903

Andel (%) av kommunens invånare som uppbär försörjningsstöd 3,6 3,6 3,3

Antal inskrivna Arbetsmarknadsenheten 55 88 119

Extratjänster 6 16 12

Antal hushåll med försörjningsstöd 216 190 185

Antal anmälningar barn och unga 277 313 375

Antal anmälningar vuxna 104 102 124

Utredningar barn och unga 110 105 125

Utredningar vuxna 32 28 53

Mottagna ensamkommande barn 1 0 1

Mottagna flyktingar 22 22 14

Jämförelse med årets budget 

Individ och familjeomsorgs omfattar övergripande administra-
tionskostnader samt personalkostnader för Individ och familjeom-
sorgs ledningsorganisation. Resultatet för området är ett under-
skott om -4,7 mnkr. Avvikelsen förklaras till största del av ökade 
kostnader för institutions- och familjehemsplaceringar av barn 
och unga samt ökade kostnader för institution och öppenvård 
vuxna. Utöver detta har även ökade kostnader för ekonomiskt 
bistånd överskridit budget med 0,9 mnkr till följd av fler hushåll i 
behov av ekonomiskt bistånd samt att de som idag nyttjar bistånd 
är inskrivna under en längre period jämfört med tidigare.

Resultatet för arbetsmarknadsenheten är ett överskott om 0,7 
mnkr. Överskottet förklaras till största del på medel avsatta för 
ferietjänster inte nyttjats i budgeterad omfattning då ungdomar 
idag i större utsträckning löser ”sommarjobb” på egen hand. 
Naturvårdslaget uppvisar ett överskott då de fått ökade intäkter 
till följd av utförda tjänster. Arbetsmarknadsenheten uppvisar ett 
överskott på personalkostnadssidan då implementeringa av det  
nya arbetssättet börjat först i mars.

Ekonomi

Resultatet för integrationsenheten är ett överskott om 0,4 
mnkr. På grund av ändrade redovisningsregler får ersättningar 
från Migrationsverket inte överflyttas till nästkommande år utan 
redovisas likt övriga kommunala verksamheter. Överskottet om 
0,4 mnkr härrör bland annat till att kommunen fått en schablon 
om 0,5 mnkr, då avtal tecknats om ett mottagande av ensamkom-
mande barn/unga. Under 2019 placerades dock inga nytillkomna 
ensamkommande barn/unga i kommunen varpå medel inte nyttjats 
i budgeterad omfattning.

Jämförelse med årsprognos i delårsbokslutet

Resultatet för 2019 blev ett underskott på ca -3,6 mnkr. Vid 
delårsbokslutet gjordes en prognos med en avvikelse om -4,3 
mnkr. Att resultatet blev bättre beror på förändrade redovisning-
sprinciper avseende ersättningar från Migrationsverket. Verksam-
heten ”flyttar” inte längre över medel för schablonersättning till 
nästkommande år (se förklaring under redovisningsprinciper). 
Arbetsmarknadsenheten visar ett bättre resultat än prognostise- 
rat. Prognosen för Arbetsmarknadsenheten är ett överskott med 
0,7 mnkr, vilket till största del förklaras av att ferietjänsterna inte 
använts i budgeterad omfattning samt att del av tjänst inom AME 
varit vakant under delar av året.

 

mnkr Utfall 
2018

Budget 
2019

Justering 
intern
ränta

Justerad 
budget 2019

Utfall 2019 Avvikelse Prognos vid 
delårs-
bokslut

Individ och familjeomsorg 21,8 20,6 0,0 20,6 25,3 -4,7 -4,4

Arbetsmarknadsenheten 3,0 5,3 0,0 5,3 4,6 0,7 0,1

Integration 0,8 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,4 0,0

Summa 25,6 25,9 0,0 25,9 29,5 -3,6 -4,3

Verksamhetsmått & nyckeltal
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Ett ekologiskt hållbart Hjo

Vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det har riksdagen beslutat. Sveriges 
miljömål är riktmärken för detta miljöarbete. De svenska miljömålen hänger ihop med de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030), 
eftersom det är vårt lands bidrag för att genomföra den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.

Bråttom med åtgärder för klimatet och ekosystemen!

Utsläppen av växthusgaser behöver minska i snabbare takt, både 
globalt och nationellt för att vi ska kunna hantera klimatföränd-
ringarna. Det är också bråttom att minska utarmningen av den 
biologiska mångfalden och att stärka ekosystemen i Sverige och 
andra delar av världen. Detta är en utmaning, men också en fantas-
tisk möjlighet att skapa ett gott samhälle där människor, djur och 
natur mår bra. Hjo kommun är med i den omställningen!

Hållbarhetsarbete nationellt, regionalt och lokalt

Sommaren 2017 beslutade riksdagen om att införa ett klimatpo-
litiskt ramverk för Sverige med nya klimatmål till 2030, 2040 och 
2045, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Ett av målen är att vi 
ska ha netto-noll utsläpp år 2045. Nu pågår klimatarbete i landets 
alla regioner och kommuner.

”Klimat 2030-Västra Götaland ställer om” är en kraftsamling 
som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län. Hjo kommun har skrivit under på Klimat 2030 och 
arbetar nu med åtgärder som stämmer överens med Klimat 2030. 
Det övergripande målet är att vara en fossiloberoende region 
till år 2030. Omställningen omfattar alla delar av samhället, men 
för att kunna fokusera på områden där kraftfulla insatser kan få 
störst effekt så har fyra viktiga fokusområden valts ut. Det handlar 
om Hållbara transporter, Klimatsmarta måltider, Klimatsmarta 
bostäder och Förnybara produkter.

Hållbara transporter

I Hjo kommun fokuserar vi särskilt på Hållbara Transporter. Detta 
är ett utvalt område både i vår hållbarhetsstrategi och i Västra 
Götalands kraftsamling Klimat 2030. 

Utsläppen av fossila bränslen måste minska kraftigt, och för Hjo 
kommuns del så ligger den stora utmaningen i att ställa om till 
Hållbara Transporter. Det innebär bl a att vi behöver gå och cykla 
mer istället för att välja bilen vid korta resor. Vi behöver minska 
flygandet och bilåkandet till fördel för tåg, buss och andra smarta 
lösningar och vi behöver ställa om vår fordonsflotta till en fossilfri 
sådan. 

Inom kommunen så har vi en mötes- och resepolicy för våra 
resor för att minska vår klimatpåverkan. I första hand eftersträvar 
vi resfria möten, både för att spara tid och klimatet. Inom Hjo 
stad cyklar eller går vi i första hand. Elcyklar finns tillgängliga för 
personalen i Kontaktcenter. Korta och långa resor sker i första 
hand med kollektivtrafik. När vi behöver åka bil har vi ett antal 
tjänstefordon att välja mellan, elfordon ska alltid användas när det 
går. När vi ska byta bilar i verksamheten är målet att ställa om till 
fossilfria alternativ. Hjo kommun har ansökt om medel från Kli-
matklivet vilket möjliggjorde en övergång till ca 20 st elbilar inom 
bl a Hemvården under 2019.

Det finns en enorm cykelpotential i Hjo. 30% av Hjoborna kan 
cykla till arbetet på ca 10 min. Det framgår av cykelpotentialstu-
dien som Västra Götalandsregionen tagit fram. Under 2020 kom-
mer vi utarbeta en cykelstrategi för att öka andelen som väljer 
cykeln vid korta resor. 
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Klimat och energi

Klimat och energi är ett utvalt område i kommunens hållbar-
hetsstrategi. Målet är att kommunen och dess invånare ska använ-
da förnybar energi för uppvärmning, el och transporter. 

Målet är att Hjo kommun ska bli fossiloberoende. Olja, kol, diesel 
och bensin ska ersättas med förnybar energi såsom biogas, solen-
ergi, vindkraft och biobränsle för både uppvärmning, transporter 
och elanvändning.

Utsläppen av koldioxid har sjunkit med 37% sedan 1990. Utbygg-
naden av fjärrvärmen har inneburit att vi kunnat ersätta all olje- 
och eluppvärmning i kommunens samtliga lokaler med fjärrvärme. 
2018 var 654 fastigheter anslutna till fjärrvärmesystemet och med 
den nya flispannan på plats finns nu alla möjligheter till fortsatt 
utbyggnad.

Vindkraftplanen som antogs 2015 har varit ett viktigt verktyg för 
att det ska kunna etableras vindkraft inom Hjo kommun. Planen 
har gett stöd till en utbyggnad av vindkraft som lett till att det idag 
finns 27 vindkraftverk inom kommunens gränser som tillsammans 
producerar cirka 110 GWh i form av el. Det är mer än den totala 
användningen av el i hela kommunen!

Stora framsteg har också gjorts inom kommunkoncernen när det 
gäller energieffektivisering. Ett 5-årigt program för systematisk en-
ergieffektivisering i kommunens fastigheter och belysning har lett 
till stora energibesparingar. Målen för energieffektiviseringspro-
grammet uppnåddes med råge inom de 5 år som det pågick Hjo.

Under 2019 har arbetet med en ny energiplan påbörjats och un-
der 2020 kommer den att antas av kommunfullmäktige.

Hållbara måltider

Genom att ändra våra matvanor kan vi minska utsläppen av 
växthusgaser och bidra till biologisk mångfald. Det krävs att vi gör 
medvetna val för att vi ska nå upp till hållbarhetsmålen. 

En hel fjärdedel av hushållens påverkan på klimatet kommer från 
maten. Maten bidrar också till övergödning, överfiskning och an-
vändning av kemiska bekämpningsmedel.

Man mat kan även påverka miljön positivt, till exempel landskapet 
och den biologiska mångfalden. Det är därför av stor betydelse 
för miljön vilken mat vi väljer att äta.

Hjo är med i Väst-Sveriges satsning Klimat 2030 där Hållbara 
måltider är ett utvalt fokusområde. Vi arbetar för att våra livs-
medel ska belasta miljön och klimatet så lite som möjligt. Ett sätt 
att göra detta är att minska köttkonsumtionen och öka andelen 
vegetabilier.

Genom att äta mindre men miljömässigt bättre, närproducerat 
kött från betande djur som hjälper till att hålla marker öppna, 
så gör vi en viktig insats för planeten.  Vi strävar också efter att 
måltiderna ska vara närproducerade och säsongsanpassade.

Vi försöker minimera matsvinnet i alla led och säkra att all mat 
tas om hand på bästa sätt. Under våren 2020 deltar vi i projektet 
Resurssmart äldreboende.

Genom att göra kloka matval som tar hänsyn till naturen, klimatet 
och djurens välfärd kan vi på sikt också gynna lokala gröna nä-
ringar vilket kan leda till flera arbetstillfällen, öppna landskap och 
minskade utsläpp av växthusgaser tack vare kortare transporter.

Framtiden

I Hjo kommer stort fokus läggas på frågor kring hållbarhet under 
2020-2021. Vi ska göra Agenda 2030 målen till ”våra”. Vi agerar 
lokalt och bidrar globalt till drömmen om en hållbar värld! 

Även om vi är en liten kommun i Skaraborg så handlar de globala 
Agenda 2030 målen även om oss. Vi Hjobor är viktiga medaktörer 
för att uppnå en hållbar värld där fattigdom och hunger är utrotat, 
mänskliga rättigheter för både barn och vuxna är förverkligade, 
egenmakt för kvinnor och flickor är en självklarhet och planeten 
och dess naturresurser är skyddade för framtiden. 

För att belysa Agenda 2030 lite extra under 2020 så har vi valt 
att sätta upp vandringsutställningen ”We Have a dream”. Syftet är 
att skapa intresse i hela samhället för frågor som mod och med-
mänsklighet i arbetet med att skapa en hållbar värld. Alla kan ta 
del av utställningen helt gratis, och förhoppningsvis kommer den 
väcka inspiration till att vara delaktig i demokratiarbetet där man 
lever. Eftersom barnen är vår framtid så kommer stort fokus ligga 
på att göra eleverna i Hjo kommun delaktiga.
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Folkhälsa

Hjo kommuns lokala folkhälsoarbete sker i nära samverkan med Västra Götalandsregionen (VGR) och Skaraborgs kommunalför-
bund via samverkansavtal och överenskommelser. Samverkan sker även med övriga kommuner i Skaraborg, myndigheter, ideella 
organisationer med flera. Det sker genom att samordna, arbeta med och stärka regionala, delregionala och kommunala processer. 
Folkhälsoarbetet bedrivs långsiktigt och strategiskt med det nationella folkhälsopolitiska målet som ledstjärna: att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation (Prop. 
2017/18:249).

Folkhälsoläget i Hjo
Det finns många olika indikatorer för att mäta och bedöma en 
befolknings hälsa. Här nedan presenteras några utvalda indika-
torer för folkhälsan i Hjo. Det Skaraborgsövergripande folkhäl-
soarbetet sker med fokus på kraftsamlingsområdena fullföljda 
studier, psykisk hälsa, minskad övervikt och fetma hos barn 
(Friska barn i Skaraborg) och äldre mäns hälsa efter pensione-
ring (After Work).

Medellivslängd
Medellivslängd är bland de mest använda och erkända folkhälso-
indikatorerna. Över tid ser vi att medellivslängden för kvinnor i 
Hjo ligger relativt stabilt kring knappt 84 år och medellivslängden 
för män har en uppåtgående trend och har ökat med nästan två 
år från 2016 till 2018. Om man jämför senaste sifforna från 2018 
ligger Hjos kvinnors medellivslängd något under rikssnittet på 
84,25 år och mäns medellivslängd ligger något över rikssnittet på 
80,78 år. 

Självskattad hälsa

Den subjektiva känslan av ens egen hälsa har undersökts med 
frågan ”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?”. I Hjo var 
det 2018 73 % av 16–84-åringarna som svarade antingen ”bra” 
eller ”mycket bra” på den frågan. Sett till alla kommuner i landet 
tillhör Hjo de 25 % med högst andel.

Medellivslängd 2016 2017 2018 2019
Kvinnor 83,9 83,7 83,8
Män 79,9 80,7 81,7

83,9 83,7 83,8

79,9

80,7

81,7

77

78

79

80

81

82

83

84

85

2016 2017 2018 2019

Kvinnor Män

Bra eller mycket bra självskattad hälsa 2016 2017 2018

16-84 år 74% - 73 %

Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor

Övervikt och fetma
Övervikt och fetma orsakar en stor del av sjukdomsbördan i 
Sverige och åtföljs av exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-dia-
betes, sjukdomar i rörelseapparaten, vissa cancerformer samt för 
tidig död. Fetma utvecklas genom en kombination av levnadsvanor, 
miljöfaktorer och arv. Centralt är vad vi äter och hur fysiskt akti-
va vi är, som mängden av energitäta livsmedel och sötade drycker 
i förhållande till den energi vi förbrukar.  

Jämfört med regionen och riket är det en något högre andel 
bland både kvinnor och män (16–84 år) som har övervikt eller 
fetma (+6 procentenheter för män och +3 procentenheter för 
kvinnor).

Övervikt och fetma hos elever i årskurs 2, 4 och 7
Elevhälsovården mäter och väger barnen samt räknar ut deras 
Body Mass Index (BMI). Fram till 2018 mätte man elever i årskurs 
5 och 7, från och med 2019 mäter man elever i årskurs 2, 4 och 7.

Övervikt och fetma i åldrarna 16-
84 år (Medelvärde för 2015, 2016 och 2018)

Män Kvinnor Totalt

Övervikt, BMI >25 43% 29% 36%

Fetma, BMI >30 20% 18% 19%

Övervikt och fetma 63% 47% 55%

Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor

Övervikt och fetma 2014 2016 2018 2019

Elever i årskurs 2 med övervikt eller 
fetma, BMI >25 resp. >30

- - - 26%

Elever i årskurs 4 med övervikt eller 
fetma, BMI >25 resp. >30

- - - 19%

Elever i årskurs 7 med övervikt eller 
fetma, BMI >25 resp. >30

35% 22% 24% 16%

Källa: Elevhälsovården, Hjo
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Ohälsotal 
Hjo har något fler ohälsotal i åldrarna 20–39 år (jämfört med 
både Skaraborg och riket) och 40–59 år (jämfört med riket men 
ej Skaraborg), och aningen färre ohälsotal i åldrarna 60–64 år 
(jämfört med både Skaraborg och riket). En grupp som sticker ut 
är unga kvinnor, och det handlar främst om sjukskrivningar relat-
erat till psykiska problem. 

Källa: Försäkringskassan, 2019

Ovan diagram visar antal utbetalda dagar med sjukpenning, 
arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och 
sjukersättning från socialförsäkringen.

Tandhälsa
Tandhälsa bland barn och ungdomar kan användas som ett mått 
för att undersöka resultatet av hälsofrämjande och förebyggande 
insatser som gjorts under uppväxtåren. Folktandvården följer 
6-åringars och 19-åringars tandhälsa med statistikuppgifter.

6-åringar i Hjo visar på ett bra resultat när man ser på kariesfria 
barn, andelen i Hjo är högre än för hela Folktandvården Västra 
Götaland. Tyvärr är det motsatt för 19-åringarna, där ligger Hjo 
sämre till jämfört med regionen även om en förbättring skett 
sedan 2017. Det som kan ses som positivt är att siffran stiger lite 
för varje år men ytterligare insatser kommer behövas för att nå 
önskvärda måltal.

Kariesfria 6-åringar Totalt Flickor Pojkar

Hjo 88,3% 86,2% 90,6%

VGR 77,7% 77,7% 77,7%

Källa: Folktandvården i Hjo

Andel kariesfria i de permanenta 
tändernas kontaktytor, 19-åringar

2017 2018 2019

Hjo 58,0% 64,9% 65,7%

VGR 69,9% 68,4% 70,1%

Källa: Folktandvården i Hjo

Folktandvården har under 2019 fortsatt sitt samarbete med 
Familjecentralen och medverkat på babycafé samt öppna för-
skolan. Alla 1- och 2-åringar erbjuds en munhälsobedömning hos 
tandsköterska på kliniken.

På samtliga förskolor borstar barnen tänderna en gång per dag 
efter måltid. Det blir ett extra fluortillskott vilket är av stort 
värde. Folktandvården står för och levererar, två gånger per år, 
tandborstar och tandkräm för denna aktivitet.

I grundskolan får eleverna tandhälsolektioner om munhälsa och 
tobak vid ett tillfälle i årskurs 5 och ett tillfälle i årskurs 7. Des-
sutom erbjuds fluorlack en gång per termin, i skolans lokaler, för 
årskurs 6 – 9.

På kliniken erbjuds individuella besök hos tandsköterska för den 
som behöver extra hjälp med förebyggande vård.
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Psykisk hälsa
I Hjo är det 11 % av 16–84-åringarna som uppger att de har ned-
satt psykiskt välbefinnande, vilket innebär att om man ser till alla 
kommuner i landet tillhör Hjo de 25 % med lägst andel.

Nedsatt psykiskt välbefinnande, 
andel

2015-2018

16-84 år 11%

Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor

En god hälsa för hela befolkningen
Folkhälsoarbete handlar om att främja hälsa och förebygga ohäl-
sa hos alla människor i vårt samhälle och fokuserar därför på 
strukturella insatser som når många. Särskilt angeläget är det att 
hälsan förbättras för de grupper som är mest utsatta för ohälsa, 
då vi idag kan se stora skillnader. Det är viktigt att fokusera på 
de bestämningsfaktorer som påverkar folkhälsan, vilka utöver de 
genetiska (som är opåverkbara) är levnadsvanor och livsvillkor. 
Ansvaret för dessa är fördelade mellan olika sektorer och nivåer 
i samhället. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver därför aktiva 
insatser av flera samhällsaktörer inom flera politiska områden. 
Bestämningsfaktorerna är många, några av dem lyfts här nedan.

Arbetsmarknad
Forskningen om sambanden mellan arbete, arbetslöshet och hälsa 
är omfattande. Exempelvis finns studier som pekar på att arbet-
slöshet ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, ohäl-
sosamma levnadsvanor och dödlighet. I regel har människor som 
arbetar bättre hälsa än de som saknar ett arbete. 

Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Källa: Arbetsförmedlingen
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Utbildningsnivå
Betygen i grundskolans årskurs 9 är avgörande för om skolelev-
erna studerar vidare. Låga eller ofullständiga betyg från årskurs 
9 ökar dessutom risken för framtida psykosociala problem, sam-
tidigt som den psykiska hälsan kan påverka skolprestationerna. 
Det finns även samband mellan kort utbildning och lägre medel-
livsängd. 

De kunskaper och kompetenser som individer får genom utbild-
ning är viktiga för hälsan, men även för andra centrala bestämn-
ingsfaktorer, till exempel arbete och inkomster. Utbildning är ofta 
en förutsättning för att få fotfäste på arbetsmarknaden och påver-
kar vilka arbeten, och därmed vilken inkomst, personer kan få.

Källa: SCB och Skolverket

Elever i årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram, (%)

2016 2017 2018 2019
Tjejer 88,4 91,3 85,4 89,7
Killar 93,3 88,2 85,5 78,9
Totalt 90,9 89,7 85,4 83,3

Gymnasieelever med examen inom 4 år, (%)

2016 2017 2018 2019
Tjejer 73,1 87,5 87,8 80,4
Killar 63,8 73,7 79,1 72,5
Totalt 68,7 81,4 83,7 76,3

70

75

80

85

90

95

2016 2017 2018 2019

Elever i årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolans 
yrkesprogram, (%)

Tjejer Killar Totalt

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2016 2017 2018 2019

Gymnasieelever med examen inom 4 år, (%)

Tjejer Killar Totalt

Elever i årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram, (%)

2016 2017 2018 2019
Tjejer 88,4 91,3 85,4 89,7
Killar 93,3 88,2 85,5 78,9
Totalt 90,9 89,7 85,4 83,3

Gymnasieelever med examen inom 4 år, (%)

2016 2017 2018 2019
Tjejer 73,1 87,5 87,8 80,4
Killar 63,8 73,7 79,1 72,5
Totalt 68,7 81,4 83,7 76,3

70

75

80

85

90

95

2016 2017 2018 2019

Elever i årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolans 
yrkesprogram, (%)

Tjejer Killar Totalt

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2016 2017 2018 2019

Gymnasieelever med examen inom 4 år, (%)

Tjejer Killar Totalt

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, (%)

2015 81,1
2016 81,7
2017 82,4
2018 82,9
2019

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, (%)

2015 3
2016 3,1
2017 3,1
2018 3,3
2019 2,6

81,1

81,7

82,4

82,9

80 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5

2015

2016

2017

2018

2019

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, (%)

3

3,1

3,1

3,3

2,6

1

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

2015

2016

2017

2018

2019

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, (%)



91

       HJO KOMMUN      ÅRSBOKSLUT 2019

 

 

 
INNEHÅLL: 

Inledning 
4       Kommunalråd och oppositionsråd har ordet 
6       Så används Hjo kommuns skattepengar 
8       Politisk organisation 
10     Förvaltningsorgansiation 
 
Förvaltningsberättelse  
14      Några viktiga händelser under året 
16       Vi och vår omvärld 
18      Målredovisning 
38      Finansiell analys 
46      Driftsredovisning 
48      Investeringsredovisning 
50      Exploateringsredovisning 
52      Personalredovisning 
58      Folkhälsa - välfärdsredovisning 
62      Hållbar utveckling 
 
Verksamhetsberättelser 
66     Demokrati  
68      Kommunledningskontoret 
70      Samhällsbyggnad 
72      Taxefinansierad verksamhet 
          - Vatten och avlopp VA 
          - Renhållning 
76      Kultur, turism och fritid 
78      Vård och omsorg 
82      Barn och utbildning 
86      Arbete och socialtjänst 
88      Kommunalförbund  
89      Hjo kommuns bolag - organisationsskiss 
90      Kommunala bolag och koncerninterna engagemang 
 

Finansiella räkenskaper  
94      Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar 
98      Resultaträkning och kassaflödesanalys  
99      Balansräkning  
100    Nothänvisning   
 

Övrigt  
108     Finansiella nyckeltal 
109     Ordlista och definitioner  
110     Revisionsberättelse 

 ÅRSREDOVISNING 

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av 
verksamheten för det gångna året och avlämnas av 

kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder 
sig också till dig som är invånare eller företagare i 

kommunen, och naturligtvis till kreditgivare, 
leverantörer och samarbetspartner.  

 
Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur mål- 

uppföljningen har gått och hur skattepengarna har 
använts. 

  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Produktion: Ekonomienheten Hjo kommun 
Foto: Hjo kommun, Mostphotos, Jesper Anhede 
Tryck och repro: Redo Tryck AB 2019 

Barn 0-17 år i familjer med ekonomiskt bistånd, (%)

2015 5,7
2016 4,6
2017 4
2018 5,1
2019

5,7

4,6

4

5,1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015

2016

2017

2018

2019

Barn 0-17 år i familjer med ekonomiskt bistånd, (%)

Folkhälsoinsatser i Hjo kommun 2019
Under 2019 har folkhälsoarbetet inriktats på ett antal priorit-
erade områden för att förbättra hälsan i Hjo kommun. Dessa 
fokusområden är barns språkutveckling/språk- och litteraturar-
bete (SOLA), skolnärvaro, Volontärtorget och äldres välbefin-
nande.

• Barns språkutveckling/språk- och litteraturarbete (SOLA): 
För små barn utgör läsning en betydelsefull byggsten i språ-
kutvecklingen. Högläsning tränar uppmärksamhet, koncentra-
tion och ger ett grundläggande ordförråd. Att ha ett fullgott 
ordförråd och en väl utvecklad läsförståelse är fundamentalt 
för allt lärande. Under 2018 fortsatte SOLA-certifieringen 
av skolåren 2–3. En sammanställning gjordes av texter från 
5-åringar och åk 2-elever vilket blev en bok som givits ut.  

• Skolnärvaro: Fullföljda studier är en viktig skyddsfaktor för 
framtida hälsa. Tyvärr finns det de elever som av olika an-
ledningar inte kommer till skolan, eller kommer i väldigt låg 
utsträckning, s.k. ”hemmasittare”. Skolnärvaroteamet har haft 
regelbundna möten varannan vecka för att samverka kring 
dessa barn. En elevcoach är anställd på 100 % som jobbar 
med hemmasittare.

• Volontärtorget: Att arbeta ideellt är positivt för hälsan och 
kan erbjuda ett meningsfullt sammanhang. Under 2019 har 
marknadsföringsinsatser för Volontärtorget skett för att 
rekrytera uppdragsgivare och volontärer. Det har även ini-
tierats utvecklingsarbete av hemsidan. 

• Äldres välbefinnande: En kör för seniorer finns etablerad på 
seniorträffpunkten Rödingen som övar tillsammans och har 
uppträdanden på kommunens äldreboenden. Körsång har 
både fysiska och psykiska positiva effekter och sprider glädje 
både bland de som deltar och de som är åhörare. 

Reflektioner om framtiden
Över tid har hälsan förbättrats i vårt land och ur ett globalt pers-
pektiv har Sverige en god folkhälsa. Detta innebär dock inte att vi 
kan luta oss tillbaka - vi står inför nya folkhälsoutmaningar och det 
finns saker som leder till ohälsa och sjukdom. Dessutom är hälsan 
på många vis ojämlikt fördelad utifrån exempelvis utbildningsnivå, 
socioekonomisk status eller kön. Folkhälsomyndigheten menar att 
den nuvarande utvecklingen inte går mot att uppfylla det nationel-
la folkhälsomålet om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas 
inom en generation.

Hjos folkhälsoutmaningar skiljer sig inte avsevärt från riket i stort 
och de största folksjukdomarna idag är hjärt- och kärlsjukdomar, 
olika cancersjukdomar, diabetes och psykisk ohälsa såsom depres-
sion, ångest och stressyndrom. Det positiva är att dessa till stor 
del kan förebyggas genom goda levnadsvanor såsom hälsosam 
kosthållning, fysisk aktivitet och undvikande av tobaksrökning samt 
skadligt bruk av alkohol. Allt ansvar kan dock inte läggas på indiv-
iden – samhället måste utformas så att det finns förutsättningar 
för hälsosamt leverne och att omgivningen omkring oss är hälso- 
främjande. 

Några positiva saker att lyfta fram för Hjos del är att vi har en 
relativt hög andel av befolkningen som skattar sin hälsa som god, 
låg barnfattigdom, god tillgång till grönområden och hög vaccina-
tionstäckning. Mindre positiva saker är att vi har en relativt hög al-
koholdödlighet och andel dagligrökare, nedåtgående trend i andel 
elever åk 9 med gymnasiebehörighet, högre andel av befolkningen 
med övervikt eller fetma både hos män och kvinnor jämfört med 
regionen och riket samt högst andel 4-åringar med övervikt eller 
fetma i hela Västra Götaland. 

Att arbeta för en bättre folkhälsa handlar om att arbeta struk-
turellt med livsvillkor och levnadsförhållanden. Detta behövs göras 
på flera olika nivåer, alltifrån den globala, nationella, regionala till 
den lokala. I kärnuppdragen ansvarar Hjo kommun för många av 
de välfärdsstjänster som påverkar befolkningens hälsa genom hela 
livet. Det är viktigt att hälsoaspekten genomsyrar alla kommunens 
verksamheter så att hälsan arbetas med långsiktigt på bred front.

Barn i ekonomisk utsatthet
Barn och unga som lever med små socioekonomiska resurser har 
sämre förutsättningar för en gynnsam hälsoutveckling. Att vara 
ekonomiskt utsatt innebär en låg inkomst eller socialbidrag. I Hjo 
ligger andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll (barnfattigdoms- 
index) under både regionnivån och riksnivån. 

Källa: Socialstyrelsen och Register över totalbefolkning
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På sid 22-23 sammanfattas kommunens arbete för att uppnå 
målen i årets budget. Här följer en mer fullständig redovisning av 
kommunens arbete för att nå kommunfullmäktiges prioriterade 
mål under 2019 samt vilka mätbara och upplevda resultat som vi 
kan se av våra insatser. 

 Ambitionen är att det till varje mål ska finnas en indikator, som 
ska ge en fingervisning och en signal om vårt arbete leder till de 
resultat vi önskar. I målredovisningen lägger vi lika stor vikt vid 
årets genomförda insatser som vid de uppmätta resultaten. Själ-
va arbetet med att nå målen är i fokus, inte bara att få ett visst 
värde på indikatorn. Indikatorerna är dock viktiga för oss för att 
se om genomfört arbete ger önskat resultat utifrån ett utfall som 
går att jämföra med tidigare år.  Vår ambition är naturligtvis att 
samtliga indikatorer ska förbättras vid varje mätning. Många av 
indikatorerna kopplade till målen kommer från Statistiska Cen-
tralbyråns medborgarundersökning. Under 2019 gjordes ingen 
medborgarundersökningen i Hjo kommun, utan vi arbetade istäl-
let vidare utifrån resultatet 2018. Målbedömningen är en samlad 
bedömning utifrån senast tillgängliga resultat på indikatorn och de 
åtgärder som vidtagits under året för att arbeta i riktning mot vi-
sionen och det prioriterade målet. Nästa medborgarundersökning 
görs 2020. 

Det första målet; att Hjo ska vara en attraktiv boendekommun 
med positiv befolkningsutveckling, är ett övergripande mål och 
många av de övriga målen bidrar till att detta uppnås. En positiv 
befolkningsutveckling är det yttersta kvittot på att Hjo kommun 
är på rätt väg – att vi jobbar enligt den vision som Hjoborna ar-
betat fram och att samhället är med på den resan. 

Målredovisningen på de kommande sidorna beskriver hur vi arbetat under året i riktning mot fullmäktiges prioriterade mål, ut-
vecklingsområdena och vår vision ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”.

Redovisning av kommunfullmäktiges prioriterade mål 2019
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Produktion: Ekonomienheten Hjo kommun 
Foto: Hjo kommun, Mostphotos, Jesper Anhede 
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Hjo har en enorm potential att bli en levande och vacker boendeort med vårt sjönära läge. Det ska vi ta vara på och göra 
ännu mer av. I framtidens Hjo är det gott att leva och enkelt att få livspusslet att gå ihop. Ett brett utbud av bostäder, 
goda kommunikationer och en stark gemenskap lockar allt fler till Hjo. Många uppskattar att Hjo särskilt prioriterar 
verksamheter som riktar sig till barn och unga.

Utvecklingsområde 1:
Boende

1. Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med positiv befolkningstillväxt. 

Vid årsskiftet 2019/20 uppgick invånarantalet i Hjo till 9 210, en 
ökning med 34 personer sedan föregående årsskifte (9 176). Mån-
ga småkommuner som befinner sig långt ifrån storstadsnoderna 
kämpar med att behålla sin befolkning och därför är det positivt 
att Hjo lyckas inte bara behålla, utan också öka antalet invånare. 
När befolkningen ökar är det viktigt att kommunen är med och 
skapar förutsättningar för ny-, till- och ombyggnad av bostäder. 
Detaljplanen för Knäpplan västra som medger 22 nya villatomter 
vann laga kraft vid årsskiftet 2018/19 och under året inleddes 
arbetet med att bygga gator, vägar och va-anläggning.16 av de 22 
tomterna beräknas vara klara att bebyggas under sensommaren 
2020. Utöver dessa nya tomter finns ett fåtal lediga tomter i Hjo 
tätort samt också ett fåtal i Korsberga, Blikstorp och Gate. I sa-
marbete med en extern planarkitekt har en inventering av mark 
lämplig för bostadsbyggnation i Hjo tätort genomförts. Samhäll-
sbyggnadsavdelningen har undersökt om det finns mark utanför 
tätorten som kan användas för bostadsbyggnation. Båda inven-
teringarna kommer att presenteras för kommunstyrelsen under 
tidig vår 2020. Under året har Plan & Bygg arbetat med tre planer 
för bostadsändamål, varav två rört utbyggnad av enfamiljshus och 
en nybyggnad av flerbostadshus i kvarteret Duvan som möjliggör 
fem mindre lägenheter. Arbetet med en ny detaljplan för Sjöryd-
sområdet som ska möjliggöra etappvis nybyggnad av cirka 140 
lägenheter är i slutfasen. 

I flertalet av de detaljplaner som vi arbetat med under det gånga 
året har det funnits kulturvärden som varit viktiga att ta hänsyn 
till. Under hela året har ett antal tjänstepersoner på Samhäll-
sbyggnad och Barn- och utbildning arbetet med planering och 
utformning den nya skolan på Lundbyområdet. Kommunstyrelsen 
godkände förslaget till utformning under hösten. Byggstart kom-
mer att ske under våren 2020 och skolan ska stå färdig till vårter-
minen 2022.

Behovet av barnomsorg har ökat och under våren sattes pavil-
jonger upp på förskolan Fågelbo i Gate för att möta detta. I au-
gusti var tillbyggnaden av Orrelyckans förskola klar. Förvaltningen 
har också påbörjat arbetet med om- och tillbyggnad av Korsberga 
skola för att möta behovet av fler platser i förskolan samt för att 
kunna avveckla de paviljonger där förskolan i Korsberga bedriver 
sin verksamhet i idag. 

Utbyggnaden av Sigghusbergs äldreboende är inne i den 
avslutande fasen och kommer att vara klar våren 2020. 

Målet bedöms vara uppnått eftersom Hjo har en positiv befolk-
ningstillväxt och vid den senaste medborgarundersökningen 2018 
fick Hjo ett mycket gott betyg som boendekommun. Under året 
har dessutom insatser utförts som ytterligare stärker Hjo som 
boendeort.

SCB´s befolkningsstatistik SCB´s medborgarundersökning

Befolkningsutveckling
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 Hjo, ental 8 787 8 827 8 845 8 844 8 822 8 849 8 853 8 809
 Riket, tusental 8 883 8 909 8 941 8 976 9 011 9 048 9 113 9 183
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2. I Hjo ska medborgarna vara nöjda med kommunikationerna 

Hjo kommun har under våren deltagit i SKLs enkätundersökning 
kring hur medborgarna uppfattar den kommunala servicen när 
det gäller gator, vägar, GC-vägar mm som kallas Kritik på teknik. 
500 medborgare valdes slumpmässigt ut för att svara på enkäten 
och vi hade den högsta andelen svarande av samtliga deltagande 
kommuner. Hjo kommun placerade sig på sjunde plats bland de 
102 deltagande kommunerna. 

Vi har sökt och beviljats statlig medfinansiering för att bygga GC-
väg utmed Kvarngatan, från Skövdevägen till Hammarnskolan, 
och arbetet slutfördes under november. Inom ramen för samma 
ansökan har vi också beviljats bidrag för att tillgänglighetsanpassa 
sammanlagt sex hållplatslägen för kollektivtrafiken utmed Nygatan, 
Kvarngatan och vid Guldkroksskolan. Samtliga hållplatser är nu 
ombyggda och tillgänglighetsanpassade. För att öka trafiksäker-
heten i korsningen Idrottsgatan-Skolgatan vid infarten till Guld-
kroksområdet har korsningen höjts för att öka säkerheten för 
fotgängare och cyklister. Under hösten 2019 slutfördes den sista 
biten av den nya GC-vägen utmed Skolgatan när anslutningen mot 
Torggatan vid Jakobsparken kom på plats.

Under 2019 renoverades gång- och cykelbron över Tidan i 
Blikstorp samt utrustades med ett nytt högre räcke för att öka 
säkerheten för cyklister. För att öka tillgängligheten för cyklister 
och gångare byggdes under våren en ny bro över Sjörydsbäcken 
mellan Campingen och Stadsparken via Greve Posses allé. 

Under 2019 presenterades cykelpotentialstudien från Västra 
Götalandsregionen som visar att 32% av Hjoborna kan cykla till 
arbetet under en kvart. Motsvarande siffra för skolungdomarna 
är över 80%. Vi vet att vi har goda förutsättningar att vara en 
cykelvänlig stad. Merparten av de boende i Hjo bor inom en radie 
av 2 kilometer från Stora torget. Gång- och cykelvägnätet mel-
lan de största bostadsområdena och skola/arbete är väl utbyggt 
och håller hög standard. För att motivera fler att välja cykeln har 
Hjo kommun genomfört en cykelmånadskampanj ”Låt bilen stå”. 
Ca 200 personer i kommunens alla verksamheter deltog och 
förhoppningen är att detta ska leda till att fler kommer in i goda 
vanor och blir motiverade att cykla till jobbet och till affären. 
Under trafikantveckan fanns vi på ”stan” och tog reda på vad som 
hindrar Hjoborna idag från att välja cykeln före bilen. Resultatet 
kommer utgöra en del i ett underlag för att prioritera lämpliga 
åtgärder i den cykelstrategi som påbörjas under 2020. Under året 
har kommunen deltagit i regelbundna träffar med Västtrafik för att 
samverka linjedragningar, utbud av kollektivtrafik, hållplatser med 

mera. Det har resulterat i fler bussturer mellan Hjo och Skövde 
under det gångna året. Vi har marknadsfört Flextrafik och När-
trafik lite extra på hemsida och i sociala medier för att stimulera 
efterfrågan.

Sammantaget ser vi att kollektivtrafiken är ett område som kan 
utvecklas vidare om Hjo ska vara en attraktiv boendeort. Sam-
tidigt får gator, vägar och gång- och cykelvägar högt betyg av      
Hjoborna. Målet bedöms vara delvis uppnått.

2014 2016 2018
Betygsindex för Hjo 49 50 54
Betygsindex för småkommuner 52 49 55
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3. Hjo ska ha nöjda brukare inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättningar 

2019 års brukarundersökning på Hjo kommuns äldreboenden 
visar att hela 89% av de boende är ganska eller mycket nöjda med 
sitt äldreboende. Detta kan jämföras med 81% för hela riket. En 
stor del av de boende, 94% känner sig trygga på sitt boende och 
90% tycker att personalen tar hänsyn till de äldres åsikter och 
önskemål.

I Hemvården är 88% av brukarna sammantaget nöjda eller mycket 
nöjda med sin hemtjänst. Vidare upplever hela 98% av de svarande 
ett gott bemötande från personalen.

För att skapa rätt förutsättningar för nöjda brukare beslutade 
Vård och Omsorg att under 2019 särskilt fokusera sitt arbete på 
följande områden: 

Medarbetarnas attityder till avvikelser undersöktes 2019 med 
hjälp av en enkät om patientsäkerhetskultur. Med hjälp av enkäten 
kunde man hitta var bristerna ligger som behöver åtgärdas för 
att öka kvaliteten i avvikelsehantering. Under året har enheterna 
arbetat både med syftet med avvikelsehantering och förberett 
samt genomfört en övergång till ett nytt rapporterings- och 
utredningssystem. En övergång till systemet DF Respons väntas ge 
positivt resultat avseende de tre områdena i behov av utveckling: 

1. Benägenhet att rapportera: genom ett mer användarvänligt 
system för inrapportering. 

2. Återkoppling och lärande: med bättre förutsättningar att sys-
tematiskt samla in information om och lära av det inträffade. 

3. Bemanning: personalen upplever flera situationer kopplade 
till bemanningssituationen där avvikelserapporteringen påverkas 
negativt. 

Detta beskrivs som situationer med underbemanning och situa-
tioner kopplade till att det är en hög andel ovan och ny personal 
på arbetsplatsen. Arbetet med Heltid som Norm – Hållbart ar-
betsliv är en viktig nyckel för förbättringar på detta område.

Vård och omsorg har antagit SKRs rekommendation och utar-
betat en handlingsplan för ”Sätt ljus på natten”.  Gemensamma 
APT har hållits för all nattpersonal i Säbo och det finns önskemål 
från personalen om att fortsätta prata kultur, arbetssätt och ut-
veckling både gemensamt och enhetsvis. 

Levnadsbeskrivningen har kompletterats med frågor som sätter 
ljus på enskildas vanor och behov nattetid. Alla särskilda boen-
den använder nu en checklista för att upptäcka behoven nattetid 
och beskriva dem i tydliga genomförandeplaner. Internkontrollen 
visar dock att åtgärderna inte varit helt tillräckliga för att uppnå 
personcentrerade genomförandeplaner nattetid på alla boenden. 
Frågan om nattillsyn med hjälp av kameror utreds. Senast i mars 
2020 ska Vård och Omsorg ha tagit fram en kostnads- och be-
hovskalkyl för nattillsyn med kameror på särskilt boende.  

Arbetet med Heltid som norm fortgår som ett kommungemen- 
samt projekt. Det är identifierat som en viktig pusselbit för att 
förbättra både arbetsmiljö, kvalitet och planeringsförutsättning-
ar inom vård och omsorg. Arbetet är omfattande och infattar 
både kulturella och strukturella förändringar. En förstudie kring 
förutsättningarna för Heltid som Norm i Hjo kommun har ge-
nomförts. Utifrån den fortsätter arbetet under 2020.

Ledningsgruppen för Vård och Omsorg tog under 2019 ett brett 
grepp om frågan med personalkontinuiteten. Hemvårdens perso- 
nal arbetar sedan 2018 indelade i fyra mindre distrikt som sköter 
planering av verksamheten. Planerarna har kontinuiteten i fokus i 
all planering. Dock försvåras optimering av flera faktorer så som 
hög oplanerad frånvaro och hög belastning. Personalkontinuiteten 
har inte avsevärt förbättrats under året. 

Målet som helhet bedöms vara delvis uppnått. Det är positivt att 
brukarna är nöjda i de mätningar som sker och att trenden är 
positiv. Samtidigt ser vi att Vård och Omsorg ännu inte uppnått 
önskvärda resultat vad gäller ex personalkontinuitet.

SoS brukarundersökning

2017 2018 2019
Andel nöjda brukare inom Hemtjänst (Hjo) 92 85 88
Andel nöjda brukare inom hemtjänsten (Riket) 89 88 88
Andel nöjda brukare inom SÄBO (Hjo) 89 88 89
Andel nöjda brukare inom SÄBO (Riket) 82 81 81
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4. Hjo kommun ska verka för att uppfylla målen i bredbandsstrategin för Sverige. . 

Bredbandsstrategi för Sverige anger att 95 % av alla hushåll och 
företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s senast 
2020. Enligt den senaste rapporten från Post och Telestyrelsen, 
som grundar sig på läget i oktober 2018, så har 87% av befolk-
ningen i Hjo tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (eller har 
det i sin absoluta närhet). Sedan dess har dock ytterligare 305 st 
kunder anslutits. Post- och Telestyrelsen publicerar sin rapport 
för 2019 i slutet på mars 2020. 

Bedömningen är att Hjo kommun har goda förutsättningar att nå 
målen i bredbandsstrategin för Sverige innan 2020 års slut. Grä-
varbete fortgår enligt planering även under 2020. 

Post- och telestyrelsen

2014
Andel av befolkningen i Hjo kommun som har tillgång till bredband om minst 100Mbit/s 31,0%
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5.Eleverna i Hjo kommuns grundskolor ska nå målen och fullfölja sina gymnasiestudier.  

Andelen elever behöriga till gymnasieprogram har ökat något till 
83,2% 2019 (riket =82,5%) Skillnaden mellan flickor och pojkar 
är större jämfört med föregående år. Andelen flickor behöriga till 
gymnasieprogram var 90% år 2019. Andel pojkar var 79%. Skill-
naden i meritpoäng mellan flickor och pojkar ökar också och det 
skiljer hela 26.6 poäng. Det finns en differens mellan resultaten 
vid de nationella proven och slutbetygen i årskurs 9. Verksam-
heten ser fortsatt en utmaning i att kunna rekrytera behörig 
personal.

Andelen elever som fullföljer gymnasieprogram, inklusive IM-pro-
gram inom 4 år har minskat jämfört med föregående år från 
90,2% till 83,5%. Motsvarande siffra för riket var 78%.    

Skolnärvaroteamet med representanter från socialtjänsten och 
barn och utbildning träffas regelbundet för att jobba med elever 
med problematisk skolfrånvaro. Arbetet leds av kommunens 
folkhälsostrateg. En elevcoach är anställd sedan hösten 2019 
i syfte att arbeta med elever med problematisk skolfrånvaro. 
Spel- och kulturprojektet Studio Ludum som drivs i samarbete 
med Högskolan i Skövde har pågått i ett år och har i nuläget sex 
inskrivna ungdomar.

För de elever som har behov av någon form av särskilt stöd finns 
i dagsläget 4,9 tjänster fördelat på 7 personer i form av NPF-ped-
agoger/inkluderingspedagoger. Syftet är att skapa struktur och 
tillgänglighet i undervisningen för dessa elever.  

Under läsåret ägnas samtliga gemensamma kompetensutveck-
lingsdagar för personalen till fokusområdena; värdegrundsarbete, 
trygghet och studiero, betyg och bedömning samt kollegialt 
lärande där lärande samtal är en del av det kollegiala lärandet.

Målet bedöms vara delvis uppnått mot bakgrund av att det åter-
står arbete för att få fler elever att nå målen och fullfölja sina 
studier, samtidigt som Hjo kommuns elever ligger över riksgen-
omsnittet.  

Kolada och SKR öppna jämförelser

2017 2018
Andel elever som är behöriga att söka gymnasieutbildning 89,5% 81,7%
Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år inkl. IM-program 83,7% 90,2%
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6. Det ska vara enkelt att få plats på förskola i Hjo kommun. 

Under 2019 har verksamheten klarat av att tillgodose behovet av 
plats på förskola inom rätt tid utan att barnantalet per avdelning 
överstigit max 18 barn, i enlighet med det beslut som fattats om 
att minska barnantalet per avdelning. För att kunna begränsa bar-
nantalet per avdelning har ett antal vårdnadshavare fått placering 
på annan förskola än sitt förstahandsval. Den blåa avdelningen på 
Orrelyckan som permanentades under 2019 och där verksam-
heten flyttade in i augusti har fungerat väl. Förvaltningen gjorde 
bedömningen under hösten 2019 att den extra avdelningen som 
var planerad att öppnas på Kvartersgården under våren 2020 inte 
längre behövs. Bedömningen är därför att målet är uppnått, och 
även under våren 2020 bedömer verksamheten att den kommer 
klara 18 barn per avdelning, med undantag för någon avdelning 
där det kan bli aktuellt med ett barn till. Våren tenderar att vara 
lite mer ansträngd inom barnomsorgen och förvaltningen kan se 
att vi kommer stå inför samma dilemma även kommande vårar. 
En djupare analys av detta kommer genomföras under våren 2020 
utifrån SCBs befolkningsprognos.

2017 2018 2019
Andel barn som har fått plats enligt platsgarantin 91% 96% 94%
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7. I Hjo ska våra barn i förskola, skola och fritidshem känna sig trygga.  

Inför utvecklingssamtal i förskolan så får vårdnadshavare i uppgift 
att tillsammans med barnet gå igenom ett frågeformulär där bar-
net bl.a. ska ta ställning till om hen känner sig trygg på förskolan 
och om det finns vuxna att prata med. Under utvecklingssamtalet 
går pedagog tillsammans med barnet igenom samma formulär 
och utifrån det så förs samtal kring barnets och vårdnadshava-
rens upplevelse av barnets situation på förskolan. Under läsåret 
2018/2019 var det ytterst få barn/vårdnadshavare som angav att 
de upplevde situationen på förskolan som otrygg. 

Inom grundskolan har det tidigare genomförts en lokal bru-
karundersökning för att mäta trygghet och studiero med undan-
tag för 2019. Skolinspektionen genomför vartannat år en enkät 
där de bl.a. frågar om trygghet och studiero vilken genomförs 
under vårterminen 2020. Verksamheten kommer använda re-
sultatet från den enkäten i sitt arbete med att ta fram Plan mot 
diskriminering och kränkande behandling. Fortsättningsvis kom-
mer verksamheten vartannat år genomföra en enkät motsvarande 
skolinspektionens undersökning för att få mätbarhet över tid och 
över flera stadier.  

Under 2019 var antalet inrapporterade fall av misstänkt kränk-
ande behandling 105. För 2018 var motsvarande siffra 118. En 
upplevelse i trygghetsteamet som arbetar på högstadiet är att 
antalet incidenter minskade något men att det som väl hände var 
av lite allvarligare karaktär både när det gäller det verbala och det 
fysiska. Positivt är att de incidenterna som skedde under hösten 
inte skedde under upprepade tillfällen i lika stor utsträckning som 
höstterminen 2018. En minskning med 10% vilket visar på att 
incidenter som kan ses som mobbning minskat med 10%. Under 
höstterminen minskade också antalet incidenter under lektions-
tid samt vid övergångar mellan lektioner vilket bör ha en positiv 
inverkan på studieron i klassrummet. 

Under hösten har en trygghetsvandring genomförts med elever, 
representanter från samhällsbyggnad, elevhälsan samt folkhäl-
sostrateg. Vid trygghetsvandringen lyfte eleverna flera faktorer 
när det gäller skolgården, skötsel, trafikvägar till och från skolan 
och Guldkrokshallen som bidrar till otrygghet samt sänkt trivsel. 
Sammantaget upplever de trygghet i skolans lokaler och att vuxna 
finns tillgängliga men de för fram att de tycker att vuxna inte alltid 
agerar. Utifrån resultatet arbetar verksamheten under våren 2020 
vidare med en webbutbildning för samtlig personal kring förhålln-
ingssätt med rasism som utgångspunkt. Förvaltningen kommer 
under 2020 genomföra åtgärder för att öka trivseln på skolgården 
genom bl.a. bättre belysning. 

När eleverna börjar åk 7 går de en kamratbana med elevhälsan i 
syfte att stärka gruppen inför högstadiet. Kuratorerna samverkar 
med elevråd, trygghetsteam, kompisstödjare och fritidspedagoger 
för att kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan 
och pedagoger arbetar också för att öka elevernas delaktighet 
bl.a. genom rastaktiviteter, elevråd och kompisstödjare. Kuratorer 
och skolsköterska samverkar också med fritidsgården, Lilla Brå 
och socialtjänsten för att skapa en samsyn kring eleverna. 

Hammarnskolan har väletablerade regler så som bestämda plats-
er/arbetskamrater i klassrummet, matsalen vid utflykter, vid grup-
parbeten och parövningar. Detta med syfte att skapa trygghet för 
eleverna och på så sätt skapa arbetsro i klassrummen. Forskning 
visar på att regler likt de ovan nämnda har en positiv inverkan 
på tryggheten och studieron vilket kan vara en anledning till att 
eleverna på Hammarnskolan haft något högre resultat i svenska, 
engelska och matte jämfört med övriga skolor i kommunen. Un-
der 2020 kommer verksamheten enas kring ett fåtal regler eller 
förhållningssätt som ska gälla på samtliga skolor i Hjo kommun. 
Implementering av dessa sker inför höstterminen 2020. 

Det har inte framkommit några signaler om ökad otrygghet un-
der 2019, men att uppnå trygghet och studiero är ett ständigt 
pågående arbete. Målet bedöms vara delvis uppnått. 

Andel elever som känner sig trygga i förskola/skola/fritidshem
2016 2017 2018 2019

Förskola 99% 88%
Åk 5 95% 94%
Åk 8 95% 94%
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8. Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa 2020. 

I det strategiska folkhälsoarbetet har vi under 2019 haft fokus på:

Barns språkutveckling/språk- och litteraturförskolor:    
Alla kommunala förskolor samt Skattkammaren och Näktergalen 
är certifierade i tre steg. För att säkerställa att arbetet fortgår 
ute på våra enheter har man utsett SOLA-ambassadörer vars 
huvuduppgift är att stötta cheferna att hålla arbetet vid liv och 
introducera nyanställda. För fritidshem och skola är målsättningen 
att vara certifierad i 2 steg vilket  ska uppnås under läsåret 19/20. 
Arbetet är nu så pass etablerat att det inte behöver bedrivas som 
ett strategiskt folkhälsoarbete längre utan kan fortsätta bedrivas i 
ordinarie verksamhet. 

Läshjältar: (volontärer som läser med barnen) finns nu på alla 
våra skolor för elever i F-klass till åk 3 och med Volontärtorgets 
hjälp försöker man få tag på fler som kan komma ut även till för-
skolorna och åk 4-6.

Film för framgångsrik matchning på arbetsmarknaden: 
Under 2019 har vi sökt medel för att utveckla och sprida 
Hjometoden, där fem av fem ungdomar fick en anställning efter 
produktion av film. Tyvärr gavs inga medel och projektet är nu 
avslutat

Skolnärvaro: Folkhälsostrateg fortsätter sammankalla och stötta 
Skolnärvaroteamets arbete kring berörda individer. Skolnärvaro-
teamet har nu en heltidsanställd elevcoach som arbetar direkt 
med berörda individer. Arbetet pågår enligt plan och utvecklas 
fortlöpande. Punkten finns kvar inför kommande års folkhälso-
plan. Arbetet har utvidgats mot de lägre åldrarna för att fånga upp 
eleverna tidigt.  

Volontärtorget: Under året har marknadsföringsinsatser för att 
rekrytera uppdragsgivare och volontärer skett. Ett utvecklingsar-
bete av hemsidan har även påbörjats som beräknas vara klart i 
början av 2020. Volontärtorget har utvärderats och presenterats 
för politiker och kommunledningsgrupp, vilka beslutat att det ska 
fortsätta. Framöver kommer en Volontärsamordnare ha huvu-
dansvaret.

Äldres välbefinnande: Seniorkören på Rödingen, vilken träffas 
och övar tillsammans samt har uppträdanden på kommunens 
äldreboenden, har vuxit i antal medlemmar och kommer att 
fortsätta finansieras med folkhälsomedel under 2020.

Parallellt arbetar verksamheterna ständigt med att möta nya be-
hov och utveckla verksamheten så att vi främjar invånarnas hälsa 
och välmående på olika sätt. Här är några exempel: 

Inom Funktionsnedsättning har ett nytt Hälsoprojekt startat på 
Sturebo. En hälsocoach/tränare och kommunens egen Fritids/Fri- 
villigsamordnare, har inlett ett projekt där de träffar personal och 
brukare för regelbunden träning i par. Programmet innehåller även 
föreläsningar, aktiviteter och stegmätare till deltagarna. Målet är 
att delta i SpecialVarvet i Göteborg 2020.

De pulshöjande aktivitet som Fågelås skola startade har nu spridit 
sig till Guldkroksskolan 1-9. 

Prerehabprojektet ”Promise Hjo” ska stärka individen till att upp-
nå en bättre hälsa samt att stärka individernas möjlighet till en på 
sikt egen varaktig försörjning. Målgruppen är individer med psy-
kisk ohälsa och/eller som har eller har haft en missbruks/beroen-
deproblematik, individer med en komplex social problematik samt 
långtidssjukskrivna individer som inte har haft ett arbete på den 
reguljära arbetsmarknaden under lång tid. Promise Hjo har varit 
igång sedan årets början och verksamheten har under denna peri-
od i snitt haft 14 inskrivna deltagare per månad. Totalt under året 
har projektet haft 33 inskriva deltagare och de flesta har nått upp 
till målet om 10 timmars aktivitet i veckan. Av dem som avslutats 
har merparten gått vidare till fortsatt planering hos arbetsmark-
nadshandläggare på AME, en deltagare har gått direkt ut i arbete, 
ytterligare en person har gått tillbaka till arbete efter en kort tids 
arbetsträning, två har gått vidare till projektet Studio Ludum och 
resterande har fortsatt planering hos Försäkringskassan. Resulta-
tet från den utvärderingsenkät som delas ut till deltagare i sam-
band med avslut har visat på övervägande positiva resultat, där de 
allra flesta anger att de blivit stärkta under sin tid på Promise Hjo.

Under 2019 har Socialtjänsten förstärkt arbetet kring våld i nära 
relationer, hedersrelaterat våld, könsstympning och våldsbejakande 
extremism. Personer som varit utsatta för relationsvåld uppvisar 
en signifikant sämre självskattad hälsa, framför allt psykiskt.

Inom ramen för AME:s verksamhet ingår det som en del i det nya 
arbetssättet att kartlägga och screena psykiskt mående, fysiskt 
mående och våld i nära relation. 

Vår samlade bedömning är att målet är uppnått då Hjo kommun 
arbetar mycket aktivt för att uppnå en god folkhälsa utifrån ovan-
stående riktade insatser.
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I Hjo arbetar vi tillsammans för att utveckla Hjo och göra vår vision verklig. Vi satsar medvetet på goda möten mellan 
människor, gott samarbete i näringslivet och god samverkan mellan Hjo och andra kommuner. Vi är kända som det 
enkla, lättillgängliga och välkomnande Hjo där vi låter hjärtat vara med.

Utvecklingsområde 2:
Tillsammans

9. I Hjo kommun ska vi ha ett förhållningssätt som bygger på mod och nytänkande. Digitalisering är 
en av grundförutsättningarna för att kunna bygga en smart kommun där vi arbetar tillsammans för 
att göra skillnad för invånare, företagare och besökare. 

IT-enheten har under 2019 arbetat vidare med och slutfört de 
planerade projekten GDPR, MDM (ett projekt för fjärrmanager-
ing av Ipads) och Office 365.  

Arbete och socialtjänst har under drygt ett års tid erbjudit Hjob-
orna att ansöka om försörjningsstöd digitalt och möjligheten att 
följa beslutsprocessen digitalt. Arbetet fortsätter med att få fler 
Hjobor att välja denna kontaktväg. Vid 2019 års slut var det 53 % 
av pågående ärenden som sökte försörjningsstöd digitalt.

Under 2019 har också en e-tjänst gällande dödsboanmälan star-
tats upp. Det innebär att medborgare i Hjo digitalt kan lämna 
in en kontaktförfrågan gällande dödsboanmälan. Den digitala 
tekniken har under året även utnyttjats till webbkonferenser och 
skypemöten, dessa väljs i första hand framför fysiska konferenser/
möten. 

Samhällsbyggnad har under året köpt in ett nytt digitalt 
GIS-baserat kartsystem som kommer att underlätta såväl det 
interna samhällsplaneringsarbetet som den externa servicen.

Införandet av den nya lärplattformen V-klass har i det stora hela 
fungerat bra. V-klass har bl.a. gjort det enklare för vårdnadshavare 
att lägga in sitt/sina barns/elevers scheman. Det har också blivit 
enklare för personalen att nå ut med snabba meddelanden till 
elever och vårdnadshavare. För att kunna använda lärplattformen 
mer effektivt så krävs dock ytterligare utbildning för personalen.

Under hösten 2019 köptes två robotar in till barn och utbildning. 
Dessa robotar kan följa med elever hem och på så sätt kan elever 
som av olika anledning inte har möjlighet att delta i klassrummet 
ändå ta del av undervisningen och också vara en del av det sociala.  

Kultur, turism och fritid tecknade under hösten avtal med en ny 
leverantör för att ersätta det tidigare bokningsprogrammet för 
lokaler m.m. I detta nya, webbaserade program kan utöver lokaler 
etc. även bidrag och föreningsregister hanteras. Programmet är 
tänkt att så småningom användas av hela förvaltningen för de fles-
ta typer av bokningar såväl internt som externt och är ett stort 
lyft vad gäller användarvänlighet och funktionalitet för våra med-
borgare som kommer att nyttja tjänsten. Uppstarten och införan-
det har visat sig vara ganska tidskrävande vilket gör att tjänsten 
planeras att börja användas externt under första halvan av 2020.

Inom Vård och Omsorg 2019 har frågan om nytt Verksamhetssys-
tem dominerat planerna inom digitaliseringsområdet. Alternativ 
som ses över är inriktat mot helhetslösningar där många tjänster 
integreras. Vidare har verksamheten startat ett arbete för att 
digitalisera sjuklönehanteringen inom Personlig Assistans.

Enheten Funktionsnedsättning har inlett ett arbete med att skapa 
nya former för introduktion av personal genom ett digitaliserat 
arbetssätt, med nano-utbildningar.

För att leva upp till de krav som SKL ställer kring nattarbete i sin 
rekommendation ”Sätt Ljus på Natten” kan nattillsyn med kame- 
ror vara ett nödvändigt komplement i särskilt boende. En kontakt 
med teknikleverantör har tagits och tekniken är presenterad. Vård 
och Omsorg ska nu göra en behovs- och kostnadskalkyl som ska 
vara klar mars 2020.

På Sigghusberg har en avdelning utrustats med digitala lås. Detta 
har fallit väl ut och kommer finnas på alla avdelningar i nybyggna-
tionsdelen samt i hela huset under 2020. Vidare har Sigghusberg 
satsat på digitala husdjur närmare bestämt 5 st robotkatter, ett 
avancerat mjukisdjur som styrs av rörelse. Detta är ett sätt att 
väcka minnen och skapa lugn och trygghet. 

Under 2019 har digitala signeringslistor införts inom hela Vård 
och omsorg, en både snabbare och säkrare hantering än de man-
uella.

Mot bakgrund av de insatser som skett under året så är den sam-
lade bedömningen att målet är delvis uppnått. 
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10. I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat. 

Under 2019 har Näringslivsenheten erbjudit två inspirations-
föreläsningsserier för Hjo Näringsliv tillsammans med Hjo kom-
muns chefer i syfte att stärka företagsklimatet. Janne Holmbom 
var först ut den 13 maj och Svante Randlert trollband oss med 
”Drömarbetsgivaren” den 26 augusti. Båda föreläsningarna var 
inom temat Kompetensförsörjning. 

Inom temat Entreprenörskap har vi lagt rejält med energi på våra 
kontakter med UngDrive, UF och Hjo Nyföretagarcentrum som vi 
nu integrerar i Hjo Näringslivs lokaler. 

Vi är också mycket måna om att fortsatt bidra till att stärka mötet 
mellan skola och näringsliv och vi har lämnat och kommer att 
bidra med näringslivs- och entreprenörsinslag till skolans SYV-plan. 
Vi arbetar också löpande med projekt tillsammans med AME.  

Vi lägger stort fokus på att ta alla tillfällen i akt att marknadsföra 
och lyfta Hjo kommun TILLSAMMANS med vårt näringsliv. SKR 
lyfte Hjo kommuns och Näringslivets filmprojekt som ett mycket 
gott exempel på gemensam genomförd marknadskommunikation 
i syfte att stärka platsvarumärket. Näringslivschefen fick stolt 
presentera filmprojektet och visa upp 5 av 20 filmer för 200 
näringslivschefer. Företagsfrukostarna hos Elektrobyrån, Hjo Bygg 
& Anläggning och Grevbäcks Gris blev mycket uppskattade. Vi 
är mycket nöjda med näringslivets engagemang och deltagande i 
nämnda evenemang. 

Det finns cirka 30 000 kvm planlagd mark ledig för industriän-
damål. Vid utgången av 2019 finns fem intressenter som vi för 
diskussion med om industritomter. I nuläget pågår även de-
taljplaneändring för ett kvarter på industriområdet, kvarteret 
Spettet, för att anpassa planbestämmelserna till handelsverksam-
het. På industriområdet har projektering gjorts av de outbyggda 
gatorna i området. Kommunen är därmed förberedd att skapa fler 
industritomter i detta område. Skaraborgs kommunalförbund ar-
betar med att marknadsföra Skaraborg som etableringsplats. Hjo 
kommun är med denna gemensamma ”etableringssida” och har 
också lämnat kompletterande svar på de förfrågningar som kom-
munalförbundet fått kring lediga tomter. Under hösten arbetade 
Näringslivsenheten tillsammans med Samhällsbyggnadsenheten 
och Hjo Energi för att leverera Hjo kommuns Offertberedskap till 
Business Region Skaraborg. Kartläggning har gjorts kring befintlig 

tillgänglig industrimark samt analys av framtida utvecklingsom-
råden för att kunna vara ett attraktivt alternativ för potentiella 
etablerare. Stärkt Företagsklimat har genomfört två fullsatta ut-
bildningar och samverkan kring bland annat mässaktiviteter har 
förstärkts avsevärt på Skaraborgsnivå.  

Även om det finns ett gott samarbete och goda kontaktytor så 
visar Näringslivsrankingen att kommunen tappat 27 platser sedan 
föregående år. Lägst betyg får skolans attityder, väg-, tåg- och fly-
gnät, marknadsförsörjning samt entreprenader och företagande. 
Högst betyg får parametrar som Tele- och IT-nät, kommunalskatt, 
andel i arbete, kommunpolitikernas och allmänhetens attityder. 
Under 2020 kommer en näringslivsstrategi arbetas fram till- 
sammans med Hjo näringsliv. Målet bedöms vara delvis uppnått.
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11. I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen. 

I kommunikationsstrategin, som antogs sommaren 2019 tillsam-
mans med Karlsborg och Tibro kommun, framgår det tydligt 
vilket ansvar var och en har för att kommunicera, hur vi ska 
kommunicera och vad vår kommunikation ska präglas av. Kom-
munikationsarbetet ska bidra till att kommunens mål uppnås och 
att visionen förverkligas och hålls levande. Under hösten 2019 
har arbetet med att ta fram tydliga rutiner för telefoni och e-post 
påbörjats, också det i samverkan med Karlsborg och Tibro. Målet 
är att alla medarbetare ska känna till hur vi kommunicerar internt 
och externt för att de vi möter ska känna att de får ett gott och 
professionellt bemötande. Vi fortsätter vidareutveckla Kontaktcen-
ter i Stadshuset med målet att erbjuda bästa möjliga service både 
internt och externt.

Under 2019 har kommunens chefer haft kommunens vision, 
värdegrund och ledarmodell som fokus på sina gemensamma 
träffar. Arbetsgivarforum har vidareutbildat sig inom salutogent 
ledarskap och vidareutvecklat den ledarmodell som kommunen 
har. På intranätet finns nu mycket mer information att hämta om 
ledarmodellens innehåll vilket är en värdefull del i introduktionen 
av nya ledare. 

Arbete och socialtjänst arbetar ständigt med sin interna dialog om 
värdegrunden och visionen. På alla arbetsplatsträffar och andra 
möteskonstellationer lyfts goda exempel där kontakten mellan en 
medarbetare och klient/kund genererat ett gott möte trots många 
gånger bekymmersamma förhållanden.

Vård och omsorg arbetar med att ta fram ”Baskrav och ansvars-
beskrivning för personal inom Vård och Omsorg i Hjo kommun”. 
Ett material som sammanfattar vilka krav som ställs på en anställd 
inom Hjo Kommun, Vård och omsorg i form av både arbetsup-
pgifter, lagkrav samt förhållningssätt (Vision och Värdegrund).

Barn och utbildning har under läsåret 19/20 värdegrund som ett 
särskilt arbetsområde vilket bl.a. har genomsyrat samtliga kom-
petensutvecklingsdagar under höstterminen. Arbetet fortsätter 
under 2020. 

Förenkla helt enkelt är en viktig satsning för att näringslivet ska 
uppleva att det är enkelt att kontakta Hjo kommun. Detta projekt 
har fortsatt under 2019. 

Kultur, turism och fritid har förändrat sina öppettider i Kulturk-
varteret i syfte att på ett bättre sätt möta våra medborgares be-
hov vad gäller tillgänglighet. Stort fokus har legat på högre kvalitet 
när det kommer till service och bemötande i Kulturkvarteret.

Vid den senaste medborgarundersökningen hade Hjo kommun ett 
mycket gott resultat på bemötandet. Mot bakgrund av de insatser 
som pågått under 2019 anser vi att målet är uppnått.
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12. I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen.

Den senaste medborgarundersökningen gav kvitto på att Hjobor-
na är mycket nöjda med sina möjligheter att påverka. Kontakt- 
möjligheterna, informationen, förtroendet för politikerna och 
möjligheten att vara med och påverka får alla betyg långt över ge-
nomsnittet. Förvaltningen har en ambition att under enkla former 
föra en löpande dialog med Hjoborna i aktuella frågor som dyker 
upp. 

Det finns en stående möjlighet att möta kommunens politiker på 
det demokraticafé som är öppet inför varje kommunfullmäktige-
sammanträde. Nedan är några exempel på mer riktade medbor-
gardialoger som skett under 2019:

• I samband med utredningen ”Framtida skolorganisation” 
uppmuntrade verksamheten allmänheten att komma in med 
åsikter vilket flera invånare i kommunen valde att göra. Man 
förde också en öppen dialog med medborgarna vid extrain-
satta möten ute på skolorna för att informera och också låta 
alla komma med åsikter. 

• Under arbetet med utformningen av den nya skolan på 
Lundbyområdet var frågan om den tillhörande idrottshallens 
storlek en fråga som engagerade många. Inför beslutet om 
storlek på idrottshallen gjordes en utredning av tillgången 
på hallar i nuläget och kring hur det framtida behovet ser ut. 
Föreningslivet kom med många viktiga synpunkter och inspel 
vid de tillfällen där det kommunala idrottsrådet diskuterade 
frågan tillsammans med tjänstemän och politiker. Utrednin-
gens slutsats blev att det inte fanns behov av ytterligare en 
fullstor hall i Hjo kommun och beslutet blev att bygga en 
mindre idrottshall med måtten 18* 24 meter.

• Synpunkter från Hjoborna ledde till åtgärder för att komma 
tillrätta med störande trafik och hög ljudnivå nattetid i cen-
trala Hjo.  Vi har vid ett flertal tillfällen bjudit in medborgare 
till dialog och information kring hur vi ska komma till rätta 
med detta. Polisen har varit en självklar part vid dessa till-
fällen. Våren 2019 utmynnade dessa dialoger i att Tekniska 
utskottet som är Hjo kommuns trafiknämnd fattade beslut 
om att införa restriktioner för motortrafik i de centrala 
delarna av Hjo nattetid. 

• På föräldramöten efter sommaren har verksamhets-
företrädare funnits med för att informera om signaler som 
kommit om ökad drogproblematik och förstörelse på och 
intill skolgårdar, samt förtydliga hur kommunens olika verk-
samheter kan utgöra ett stöd i vårt gemensamma arbete 
med att motverka droganvändning och brottslighet. Ett stort 
föräldramöte hölls under hösten i skolcafeterian och vi fick 
ett mycket fint gensvar från över 100 föräldrar. Senare under 
hösten hölls också ett möte för allmänheten på temat trygg-
het som gav underlag till ett förnyat medborgarlöfte mellan 
Hjo kommun och Polisen.

Sedan länge finns flera olika råd som kommunen samverkar med: 
Pensionärsråd, Kulturråd, idrottsråd, folkhälsoråd och brottsföre-
byggande rådet. Det tidigare rådet för Funktionshinderfrågor har 
under 2019 provat en alternativ arbetsform för att öka delak-
tigheten som vi kallar Dialog Funktionsvariation. En egen sida 
har skapats på Hjo.se för Dialog Funktionsvariation. Här finns 
möjlighet att kontakta kommunen i frågor som rör funktionsvari-
ationer. Dialogträffarna är öppna för alla och ingen anmälan krävs. 
Deltagit under 2019 har både föreningar från tidigare Funktion-
shinderråd, andra externa intressenter och brukare.

Inom ramen för Fritidsgården Stationens verksamhet har ett sa-
marbete tillsammans med övriga Skaraborgskommuner påbörjats 
under året. Detta i form av ett treårigt projekt, KEKS, som syftar 
till att lyfta arbetet med ungdomars delaktighet. Projektet är till 
största del finansierat av Skaraborgs kommunalförbund.

Vid den senaste medborgarundersökningen hade Hjo kommun ett 
mycket gott resultat på påverkansmöjligheter. Mot bakgrund av de 
insatser som pågått under 2019 anser vi att målet är uppnått.
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13. Hjo kommun ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet

Integrationsforum kommer inte att bibehållas i sin tidigare form 
då det varit relativt svårt att nå ut till Hjoborna den vägen. In-
tegrationssamordnare och enhetschef ser över om ett integra-
tionsråd kan startas upp som besätts av såväl tjänstemän, politiker 
som företrädare för olika föreningar. 

 Projekt Språkvän har under våren och sommaren spelat in två 
reklamfilmer för att på så sätt rekrytera ännu fler språkvänner. 
Månadsvisa aktiviteter har genomförts under året, bland annat har 
komikern Marika Carlsson för andra året i rad att föreläst i Hjo. 
Temat för denna föreläsning var fördomar. Projektet avslutades 
och implementerades inom ramen för den ordinarie verksam-
heten vid årsskiftet. Ett fortsatt arbete kring Språkvänsaktiviteter 
kommer ske tillsammans med Svenska kyrkan och föreningen 
Tillsammans.

Projektet Hjotiborg mot Rasism har pågått under 2019 och 
förlängdes med drygt ett halvår till och med 2020-01-31. Totalt 
har 628 av 2109 tillsvidareanställda deltagit på föreläsningar och 
inspirationsträffar i de tre kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg. 
Via en webenkät vet vi nu att majoriteten av alla deltagare önskar 
mer föreläsningar inom området och många ser ett behov av 
att mer regelbundet lyfta denna fråga. Under hösten gjordes en 
fördjupad studie kring hur vardagsrasismen ter sig i kommunernas 
högstadieskolor. Under projektets gång har det framkommit att 
elever i hög grad upplever att vardagsrasism förekommer på deras 
skolor. I Hjo svarar 76% av eleverna på högstadiet att de upplever 
viss rasism på sin skola. Projektledaren har också uppmärksammat 
att pedagoger och skolpersonal upplever många vardagssitua-
tioner som svårbedömda. En redovisning av den enkät och de 
djupintervjuer som genomförts under projektets gång med både 
elever och personal på högstadiet presenterades för elevhälsan 
och rektorsgruppen i början på 2020. Även om projektet HjoTi-
Borg mot Rasism avslutats så har kommunerna beslutat att under 
mars 2020 åter uppmärksamma kampanjen och lyfta arbetet mot 
rasism och främlingsfientlighet.

Integrationsenheten fortsätter sitt samarbete med Svenska kyrkan 
i Hjo för att verka mot främlingsfientlighet och främja inkludering 
i samhället i stort och i Hjo. I nätverksträffarna deltar också  
Studiefrämjandet, Hjo folkhögskola och föreningen Tillsammans.  
Det planeras för nya aktiviteter bland annat i samband med 
kvinnodagen och en cirkel i datakunskap har genomförts med 
nyanlända kvinnor. Under höstterminen pausades Fika for Hjo på 
obestämd framtid.

Mot bakgrund av de insatser som gjorts under 2019 anses målet 
vara uppnått.
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14. I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet 

Hjoborna uttryckte i medborgarundersökningen 2018 att de är 
mycket nöjda med fritidsutbudet i Hjo. Under 2019 har Fritid-
senheten fortsatt sin samverkan med idrottsrådet. I år har rådet 
involverats i frågan om den nya skolan med tillhörande idrottshall 
och hur den kan bli ett bra komplement till nuvarande utbud av 
idrottshallar. 

Något förslag till omarbetade föreningsbidrag är ännu inte fram-
taget, men arbetet är påbörjat och kommer att färdigställas när 
organisationen återigen är komplett på plats. Målet är att bidrags-
reglerna ska vara anpassade efter föreningarnas behov men också 
för att kommunens stöttning ska riktas tydligare för att stötta de 
föreningar som arbetar strategiskt med framtidens utmaningar lite 
extra. En fördel är också att det nya bokningsprogrammet som 
kommunen kommer att lansera i början av 2020 innehåller en 
modul för föreningsbidrag. 

Intresset för naturturism och vandring ökar överallt, så också i 
Hjo. Därför är vandringsleder en viktig fråga och ett mål för 2019 
var att förtydliga organisationen för skötsel och underhåll av Hjo 
kommuns leder. Det komplexa är att leder av större karaktär går 
över kommungränser vilket gör att det blir en regionsfråga där vi 
sitter på liten pusselbit. Regionen och kommunen har ännu ingen 
gemensam bild av hur lederna ska skötas utan vi behöver fortsätta 
ha fokus på frågan och eventuellt involvera även Länsstyrelsen. 
Under hösten har arbetet påbörjats med utredningen av Guld-
kroksområdet där förvaltningen tar ett helhetsgrepp kring att 
identifiera behov för den fortsatta utvecklingen av området som 
nav för fritidsaktiviteter och idrott i Hjo. Utredningen kommer att 
slutföras och presenteras under 2020.

Under året har det inte skett någon medborgarundersökning, men 
vid 2018 års uppföljning gav Hjoborna ett högt betyg till fritidsmö-
jligheterna. Arbetet fortsätter och bedömningen är att Hjoborna 
är fortsatt nöjda med möjligheter att utöva sina fritidsintressen. 
Mot bakgrund av detta anser vi att målet är uppnått.

Framtidens Hjo är en levande stad. För alla åldrar och året runt. Här finns de funktioner som gör en plats till en egen 
stad. Ett levande centrum. Och ett brett utbud av idrotts- och kulturaktiviteter som gör livet gott att leva. I Hjo kan 
människor mötas, växa, vara kreativa och inspireras av andras kreativitet. 

Utvecklingsområde 3:
Levande Hjo 

Fritidsutbudet

2014 2016 2018
Betygsindex för Hjo 56 59 64
Betygsindex för småkommuner 55 55 57
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15. I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet 

Hjoborna uttryckte i medborgarundersökningen 2018 att de är 
mycket nöjda med kulturverksamheten i Hjo. Under 2019 har vi 
fortsatt att erbjuda intresseväckande och engagerande tillfälliga 
utställningar för en bred målgrupp och kulturarrangemang, med 
särskilt fokus på barn och unga. Vi har haft välbesökta utställningar 
och fått positiv feedback från våra besökare. Under sommaren 
visades Josef Franks akvareller, en utställning som tidigare visats 
ibland annat Stockholm och London. Även utställningen Lyxiga 
parfymflaskor då och nu lockade mycket folk till Kulturkvarteret 
och under hösten kunde våra besökare ta del av Ingrid Melin 
Bjuréus breda konstnärskap då vi visade en retrospektiv utställn-
ing med denna älskade hjokonstnär. Två utomhusutställningar 
bidrog till engagemang och delaktighet, Microsculpture i Samsko-
leparken och Onormalt är normalt i Hjo Stadspark. Utställningen 
Microsculpture hade även ett tydligt barn- och ungdomsfokus 
med sin interaktiva ”mikroskåpsrum” där man med eller utan 
guide kunde fördjupa sig i insekternas värld.

I juni månad var Guldkrokselever från årskurs nio med och bygg-
de upp en pop-up lekplats i Samskoleparken. Pop-up lekplatsen 
existerande under tre veckor och 2 värdar (ferieungdomar) fanns 
på plats under hela perioden. I februari startade Ung Kultur-pod-
den upp. Podden var ett samarbete mellan Hjo, Tibro och Karls-
borg kommuner och hela projektet finansierades av Skaraborgs 
kommunalförbund. Ytterligare exempel på evenemang under året 
där kommunen varit drivande är Valborg, Nationaldagsfirande och 
Hjo Skördefest. 

Hjo Kulturskola fortsätter att erbjuda ett brett utbud av instru-
mentkurser. Utöver dessa erbjuds även utbildningar inom dans, 
teater, bild & form, musikteori, kör, grupp/ensemblespel m.m.

Under 2019 gav kommunen ut ett samlat informationsblad med 
alla kulturarrangemang vilket fick positiv respons. Vi noterar också 
att vi har fler besökare i Kulturkvarteret i år jämfört med förra 
året. Vi har ett mycket brett och rikt föreningsliv inom konst- och 
kulturområdet och Konst- och kulturrådet fortsätter att utgöra 
ett forum för att arbeta tillsammans med föreningarna för att 
utveckla kulturutbudet.

Kulturverksamhet inkl biblioteksverksamhet

2014 2016 2018
Betygsindex för Hjo 58 63 66
Betygsindex för småkommuner 59 59 59
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Under året har vi också lagt grunden för ett långsiktigt arbete 
kring hur vi skapar en röd tråd i alla arrangemang som äger rum 
i kommunen och synliggör det med hjälp av en tilltalande, grafisk 
profil. Tanken är att inte bara kommunens arrangemang och akti-
viteter i kulturkvarteret, utan alla typer av arrangemang oavsett 
arrangör ska kunna använda sig av denna grafiska profil. Framar-
betade teman är Hållbarhet (Det hållbara Hjo), Design/foto/konst 
(Det kulturella Hjo), Natur (Naturen i Hjo) Folkhälsa och idrott 
(Det hälsosamma Hjo) och Matkultur (Det smakrika Hjo) Alla 
kommer vara välkomna att bidra med olika typer av arrangemang 
inom något av dessa teman.

Under året har det inte skett någon medborgarundersökning, 
men vid 2018 års uppföljning gav Hjoborna ett högt betyg till 
kulturverksamheten. Arbetet fortsätter och bedömningen är att  
Hjoborna är relativt nöjda med kulturutbudet. Mot bakgrund av 
detta anser vi att målet är uppnått.
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16. Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling 

Hjo Näringsliv tillsammans med Hjo Handel har aktivt skapat 
och genomfört aktiviteter löpande under året. Allt för att skapa 
en positiv handelsutveckling. Vi har under våren genomfört regel-
bundna frukostmöten med Hjo handel där vi diskuterat närings-
livs- och utvecklingsfrågor. Påskfirandet genomfördes tradition-
senligt med god uppslutning. Torgfesten den 27 juli blev mycket 
välbesökt och uppskattad. För underhållningen stod Grebbans 
Musikunderhållning & Event, Josias och Drifters avrundade kvällen. 

Under Leva&Bo-mässan den 7 september anordnades en uppskat-
tad stadsvandring av PG Ylander. Wennergrens visade upp nya 
lägenheter under renovering på Hamngatan och Isaksson visade 
upp två centrumlägenheter. Och konceptet Öppna Hem var lika 
populärt som alltid. Ett nytt arrangemang ”Hjo Skördefest” ge-
nomfördes den 26 september. Lokala mathantverkare sålde när-
producerat, det serverades 1200 provsmakningar av tre eminenta 
kockar och ”Den Danske Bonde-Röven” Frank Erichsen höll en 
mycket uppskattad föreläsning på PARK. 

Vi har påbörjat en marknadsplan för att synliggöra våra lokala 
handlare och restauranger genom filmer och tryckt material. Film-
projektet ”Jul i Hjo” användes i marknadsföringssammanhang inför 
Julmarknaderna. 

Många insatser har gjorts för att skapa ett levande centrum, men 
samtidigt behöver alla som verkar och bor i Hjo ta signalerna från 
handeln på stort allvar. Samhällets nya köpmönster har börjat få 
verkningar för våra handelsidkare i Hjo. Vi ser en ökad handel via 
internet och andra kanaler. Handlarna signalerar utmaningar kring 
lönsamhet. Mot bakgrund av detta anses målet inte vara uppnått.
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17. I Hjo ska det vara enkelt att leva miljövänligt 

Medborgarundersökningen från 2018 visar att Hjoborna är ge-
nerellt mycket nöjda med kommunens miljöarbete, men samtidigt 
vet vi att det finns stor potential för att faktiskt leva mer mil-
jövänligt. Under mål 2 som handlar om ”Kommunikationer finns 
mer att läsa om hur vi arbetar med cykelpotentialen.

Under 2019 har kommunen arbetat vidare med kunskap och 
medvetenhet om hållbara val i vardagen. Sedan i maj månad pub-
liceras månadens miljötips på www.hjo.se som därefter delas på 
Facebook för att nå ut till fler Hjobor. Det har handlat om allt 
ifrån att inte tvätta bilen på uppfarten, att cykla om du kan, att 
handla secondhand och att lämna in till secondhand istället för att 
slänga osv. 

Earth Hour genomfördes i slutet på mars tillsammans med ett 
antal föreningar för att sätta fokus på energi- och klimatfrågan. 
Det arrangerades ett klimatcafé på Kulturkvarteret, en mörker-
vandring genom vår nedsläckta stad och en föreställning i kyrkan 
”Sånger om Jorden”. Arrangemanget har därefter utvärderats och 
det finns tankar om vissa förändringar inför 2020. 

Som kommunens största arbetsgivare fokuserar Hjo kommun 
också på att vara ett gott föredöme i omställningsarbetet. Under 
2019 har vi fokuserat på att möjliggöra för källsortering inom 
kommunens olika verksamheter genom att sluta avtal med Infini-
tum för hämtning av glas, metall, pappkartonger, batterier, plast 
och tidningar på tio olika arbetsplatser. Särskilt skolor och för-
skolor är angelägna om att vara ett gott föredöme för att skapa 
ett hållbart samhälle. Även på offentliga platser har vi kommit 
igång med att skapa bättre förutsättningar för källsortering. Ett 
första steg var att inför Gulkroksbadets öppnande iordningställa 
fem miljöstationer på området.  

För att kommunens måltider till barn och äldre ska bli mer 
hållbara och klimatvänliga inleddes under våren ett arbete med 
måltidsenhetens personal där man kom överens om att se över 
menyerna, minska matsvinnet, försöka ta vara på ej försäljnings-
bara grönsaker från en lokal butik, införa källsortering, mm. Detta 
har sedan genomsyrat arbetet under hela året. Under hösten 
genomfördes en särskild matsvinnsvecka i samarbete med skol- 
personal och elever.

Hjo kommun är med i Håll Sverige Rent och deltar i den årliga 
kampanjen Vi Håller Rent som äger rum varje vår i hela Sverige. 
Fler förskolor och skolor än någonsin tidigare var med och plock-
ade skräp och så många som 528 barn var registrerade skräp-
plockare vilket är glädjande.

Klippta gräsytor är som en öken för våra insekter men genom att 
skapa blomrika miljöer kan vi hjälpa pollinerarna. I år har vi om-
vandlat tidigare klippta gräsytor till s.k. blomrika miljöer, som slås 
med häst och hässjas på sensommaren. Detta bidrar också till att 
vi uppnår våra åtaganden inom regionala miljömålen. För att inte 
Hjoborna som har trädgårdar intill dessa ytor ska tycka att om-
rådena ”missköts” har vi gått ut med information om syftet och 
med tips på hur man själv kan hjälpa pollinerarna i sin trädgård. 
Boende i närheten och allmänhet har därefter visat sin uppskat-
tning för initiativet. 

Hjo är en grön stad och våra träd är viktiga. Skötselfrågan är om-
fattande och inte minst när det gäller vår nyligen byggnadsminnes-
förklarade stadspark. Vi har under hösten fått en kontaktperson 
på Länsstyrelsen som ska fungera som bollplank kring den fram-
tida skötseln av parken. Under året har arbetet med en trädvård-
splan för parken påbörjats och en ansökan om bidrag har lämnats 
in till Länsstyrelsen.

Under 2019 genomfördes undersökningen Kritik på Teknik. Hjob-
orna visade sig vara mycket nöjda med hur det fungerar att lämna 
avfall på återvinningscentralen. 

Mot bakgrund av ovanstående insatser och tidigare års resultat i 
medborgarundersökningen bedömer vi målet vara uppnått.

I framtidens Hjo har människor en hög livskvalitet utan att tära på våra gemensamma naturresurser. Genom vår småska-
lighet har Hjo unika förutsättningar att bli en tät, miljövänlig och promenad- och cykelvänlig stad. Det ska vi ta vara på 
och göra till vår styrka. 

Utvecklingsområde 4:
Hållbarhet och natur

Miljöarbete

2014 2016 2018
Betygsindex för Hjo 51 59 60
Betygsindex för småkommuner 51 51 53
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18. Hjo kommun ska vara fossiloberoende år 2030. 

Hjo kommun har skrivit på Klimat 2030-Västra Götaland ställer 
om. Målsättningen är att vara fossiloberoende till 2030. Emis-
sionsdatabasen har en viss eftersläpning och i nuläget finns endast 
siffrorna för 2017. Totalt släppdes det ut 21747 ton koldioxid i 
Hjo 2017. Under 2019 har vi påbörjat arbetet med en energi- och 
klimatstrategi vilket sätter fingret på hur vi ska kunna bli obero-
ende av fossil energi. Nulägesanalyser visar att el och fjärrvärme 
står för 61 ton av koldioxidutsläppen, och där är vi idag stort sett 
fossiloberoende. När det gäller uppvärmning av både bostäder, lo-
kaler och jordbrukslokaler så har det skett en tydlig nedåtgång av 
koldioxidutsläppen. 1990 släpptes drygt 12 000 ton koldioxid ut 
på grund av uppvärmningen och idag är vi nere på 1 000 ton varav 
nästan hälften är jordbrukslokaler. Detta är ett positivt resultat av 
utbyggnaden av fjärrvärmen i Hjo kommun. Industrin visar ingen 
märkbar nedgång i utsläpp av koldioxid över tid, utan ligger kvar 
på drygt 2 000 ton per år. 

Den största delen av våra koldioxidutsläpp kommer från våra 
transporter. 13 500 ton koldioxid per år är en hög siffra som 
måste sänkas om vi ska hålla oss till vår koldioxidbudget. Utsläp-
pen från bussar har minskat, medan lastbilar idag släpper ut mer 
koldioxid än 1990. Utsläpp från mopeder/motorcyklar minskar 
inte heller. Arbetsmaskiner är en egen post som inte heller visat 
någon minskning över tid, utan drygt 4 000 ton koldioxid släpps 
ut från bara dem. Hållbara transporter är ett utvalt fokusområde i 
hållbarhetsstrategin och vi måste ta snabbare steg mot att minska 
våra koldioxidutsläpp. Hjoborna har idag en körsträcka som ligger 
en bra bit över riksgenomsnittet och andelen fordon som drivs av 
fossilfria alternativ är låg.

Under hösten 2019 ansökte Hjo Energi om medel från Klimatkliv-
et för att utöka med 8 publika laddpunkter i centrala Hjo.

En förutsättning för att Hjo kommun ska kunna bli fossilobero-
ende senast år 2030 är att vi kan tanka förnybara drivmedel i Hjo. 
Under 2019 har en strategi för hållbara drivmedel utarbetats i 
Kommunalförbundet, detta är ett första steg för att säkerställa 
tillgången till hållbara drivmedel i regionen.

Utifrån en gjord energideklaration arbetar nu Hjo kommun med 
att minska miljöpåverkan från kommunens egna bilar. Planen är att 
ersätta så många bilar som möjligt med elbilar när nuvarande leas-
ingavtal löper ut. Våren 2019 byttes Hemvårdens bensinbilar ut till 
rena elbilar, med hjälp av pengar från Klimatklivet. Detta minskar 
kraftigt kommunens klimatpåverkan. Vi har också försökt att 
minska transporternas klimatpåverkan genom att utse en fordons-
samordnare som har överblick över våra leasade och ägda fordon. 
Vi har redan kunnat identifiera några bilar som kan tas bort ur 

fordonsparken, tack vare bättre samordning i den gemensamma 
poolen. Stort fokus har också lagts på informationsinsatser för att 
göra personal medveten om vår mötes- och resepolicy som säger 
att bil ska undvikas vid kortare resor och att kollektivtrafik ska 
användas närhelst det går. 

För att inspirera personalen till att cykla och gå mer har vi under 
sommaren förberett en kombinerad personal- och miljöaktivitet 
som ska inspirera fler till att välja att ta sig till och från arbetet 
utan bil. 

Hjo kommun som helhet har en lång väg att gå för att bli fossi-
loberoende. Hjo kommun har under 2019 tagit viktiga steg för att 
bryta fossiloberoendet både för sin egen organisation och för att 
underlätta för andra att ta steget. Minskningen av fossila utsläpp 
inom kommunens gränser går inte i den takt som krävs, målet 
bedöms därför inte vara uppnått.

RUS (Regional utveckling i miljömålssystemet) samt nationella emissionsdatabasen

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv (exklusive industrin)
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv (inklusive industrin)
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19. Hjo ska få fler besökare 

Turismverksamheten jobbar med utgångspunkt från turism- och 
besöksnäringsstrategin som pekar ut sex prioriterade områden 
fram till 2020: marknadsföring & förankring, attraktivitet, samver-
kan, utbildning, värdskap och utbud. Under 2019 har det lagts 
speciell vikt vid de två sista. 

Värdskap – turistinformationen har exempelvis arbetat för att bli 
mer mobila och tillgängliga under året. En lådcykel har köpts in, 
vilken gett turistinformationen möjlighet att cykla ut och välkom-
na besökarna där de befinner sig. Vi har också genom internut-
bildningar arbetat för en mer sammanhållen nivå på service och 
värdskap i Kulturkvarteret för att vi tillsammans ska kunna hjälpa 
våra besökare på ett bättre sätt.

Utbud och utveckling av nya produkter - Under 2019 har tur-
ismverksamheten hyrt ut kajaker, dubbelkajak och SUPs – för att 
tillgängliggöra 

Med anledning av Visit Swedens övergripande 4-åriga uppdrag 
2016-2019 (att positionera Sverige inom design och arkitektur) 
fokuserar vi särskilt på temat ”konst, arkitektur och design” en tid 
framåt. Arbetet har löpt på enligt plan under 2019. 

Hjo har en stark attraktionskraft. I framtidens Hjo tar vi vara på vår potential och är ett välbesökt resmål. Besöksnä-
ringen är till nytta för alla Hjobor eftersom den skapar arbeten och en levande stad och landsbygd. Ett gott bemötande 
och en välkomnande atmosfär får gäster att längta tillbaka hit.

Utvecklingsområde 5:
Besökare

2016 2017 2018
Antal gästnätter- hotell, vandrarhem, stugbyar och camping 61102 63884
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camping

Som ett led i marknadsföringen har turismverksamheten fortsatt 
att vidareutveckla besöksnäringswebben www.visithjo.se. Under 
sommaren 2019 besöktes en rad olika aktörer och deras verk-
samhet har skildrats på Visit Hjo i sociala medier – störst fokus 
på Instagram, men även till viss del Facebook. Syftet är att öka 
kännedomen om Hjo som besöksmål och väcka intresse för att ta 
del av utbudet. 

Varje höst utvärderar Turismenheten den gångna sommarsäson-
gen tillsammans med aktörerna inom besöksnäringsnäringen. 
Bedömningen är att målet uppnåtts under 2019.  Vättern. Avtal har 
tecknats med Vätternkajak – där Hjo är en depå. Utbudet finns 
tillgängligt på Guldkroksbadet och hyrs ut via Hjo Turistinforma-
tion. 
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Uppmätt mängd, mg/l, i renat vatten i avloppsre-
ningsverket (egenmätning) 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kväve     25,2    19,6    11,4    11,3     7,5      8,1

Fosfor      0,11    0,10    0,10 0,07   0,08 0,05

Biologiskt syreförbrukande ämnen     24,2    12,7     4,4     3,4     3,1      1,7

20. Hjo kommun ska arbeta för att skydda Vättern mot föroreningar. 

Vatten och Avloppsplanen-planen (VA-planen) för Hjo kommun 
antogs av fullmäktige under våren 2019. Det strategiska VA-planer-
ingsarbetet är ett bidrag till kommunens arbete för att Sverige ska 
nå de nationella miljömålen samt uppsatta miljökvalitetsnormer 
enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Hösten 2019 antog kommun-
fullmäktige en spillvattenbestämmelse med gränsvärden för halter 
av oönskade ämnen i avloppsvatten. Under kommande år kommer 
kommunen att arbeta vidare med de åtgärder som identifierats i 
planen. 

Egna mätningar på den renade vattnet i avloppsreningsverket visar 
att halterna av ogynnsamma ämnen är fortsatta låga. Renoveringen 
av avloppsreningsverket som genomfördes 2014-2016 har gett 
goda resultat på reningen av avloppsvatten. År 2018 placerade 
sig VA-verksamheten i Hjo bland de sju bästa i Västra Götaland 
och Halland med avseende på utsläpp av fosfor och biologiskt 
syreförbrukande ämnen. I tabellen nedan redovisas utvecklingen 
av utsläppsnivåerna under perioden 2014 till 2019.

Med start under 2019 deltar Hjo kommuns VA-verksamhet i ett 
projekt där utsläpp av organiska mikroföroreningar (såsom läke-
medel, industrikemikalier, PFAS etc) till Vättern kartläggs. Vid fyra 
tillfällen tas prover på inkommande och utgående avloppsvatten 
på Hjo avloppsreningsverk under en tolvmånadersperiod och 
resultatet beräknas vara klara sommaren 2020 och rapporten 
kommer i september 2020. Provtagningen görs i Sveriges tre 
största sjöar och är ett samarbete mellan vattenvårdsförbunden, 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Havs- och vattenmyndigheten 
samt EU-projektet LIFE IP Rich Waters.

I framtidens Hjo tar vi vara på vårt fantastiska läge vid Vättern. Vi använder det för att berika livet för alla Hjobor och 
för att locka fler boende och besökare.

Utvecklingsområde 6:
Vättern - Liv vid vatten 

Under året har vi bevakat försvarsmaktens ansökan om tillstånd 
till utökad verksamhet och fler flygrörelser på Karlsborgs flyg-
plats. I februari överklagade Hjo kommun Länsstyrelsens beslut 
eftersom den utökade verksamheten kan påverka Vättern.

Vid före detta Hjo Mekaniska som gränsar till Hjoån har tidi-
gare föroreningar påträffats som på sikt kan läcka ut i Vättern. 
Förundersökningen är nu avslutad och resultatet bedöms vara 
bättre än förväntat. Projektet har finansierats av länsstyrelsen och 
det är i samråd med dem och Miljösamverkan Östra Skaraborg 
som en eventuell fortsättning kommer att diskuteras.  Tre om-
råden kvarstår som borde utreddas noggrannare och därefter 
också åtgärdas. Den ansvarsutredning som är gjord visar att 
varken Hjo kommun eller fastighetsägaren ska bekosta fortsatta 
åtgärder. Under hösten 2019 ansökte kommunen om bidrag från 
Länsstyrelsen för fortsatt arbete men medel beviljades inte i 
nuläget. Ansökan ligger kvar och vi inväntar nästa ansökningstill-
fälle

Även på friluftsområdet Sanna har föroreningar påträffats i om-
rådet eftersom det tidigare funnits en kommunal deponi för 
hushålls- och industriavfall samt en eldningsgrop på området, 
vilka läckt ut farliga ämnen i mark och lakvatten. Undersökning-
arna som utförts av extern part är avslutade men rapport med 
riskanalys och åtgärdsförslag är inte klar men kommer under tidig 
vår 2020. Därefter ska Hjo kommun ta fram en åtgärdsplan i  
samarbete med Miljösamverkan östra Skaraborg. 

Målet bedöms vara uppnått.
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En viktig förutsättning för god ekonomi är en god kostnadskontroll, vilket innebär att det ska råda balans mellan löpande intäkter och kostnader. 
Den långsiktiga ekonomiska målsättningen är att kommunens samlade resultat, exklusive den avkastning på pensionmedel som återinvesterats, 
ska utgöra 2% av de samlade skatteintäkterna och generella statsbidrag.

Ekonomi

21.  Årets resultat ska uppgå till lägst 8 mnkr 

Resultatmålet syftar bland annat till att värdesäkra det egna kap-
italet och att skapa utrymme för investeringar. Generellt brukar 
ett resultat om 2 procent betraktas som god ekonomisk hushålln-
ing. Detta anses ge utrymme för att över en längre tid skattefinan-
siera större delen av normal investeringsvolym i en kommun. Hjo 
kommuns mål om 8 mnkr är något lägre än 2 procent av kom-
munens skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet för 
2019 uppgick till 8,5 mnkr och målet 8,0 mnkr är därför uppnått.
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22. Investeringarna ska finansieras med egna medel under mandatperioden 2019-2022 

Hjo kommun har som mål att investeringar ska finansieras med 
egna medel. Vid större investeringsprojekt är det svårt att nå 
detta ett enskilt år. Därför har finansieringsmålet definierats som 
självfinansieringsgrad under en mandatperiod.  Hjo kommun, 
liksom övriga kommunsverige, befinner sig i en period av stora 
behov av investeringar. På senare tid har stora investeringar gjorts 
i bland annat förskolan i Knäpplan, ombyggnad av Kulturkvarteret 
Pedagogien, om- och tillbyggnad och muddring av hamnen, samt 
ombyggnad av Guldkroksskolans B-hus.

Med anledning av behovet av en ny F-6 skola är prognosen för 
mandatperioden 2019-2022 att målet inte kommer att kunna nås. 
I detta sammanhang anses dock Kommunfullmäktiges mål nr 1 
– ”Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med positiv befolk-
ningsutveckling” vara överordnat. En långsam men stadig ökning i 
antalet invånare skapar ekonomiskt utrymme för satsningar och 
förbättringar som i sin tur skapar förutsättningar för en god ekon-
omisk hushållning

Självfinansieringsgraden är beräknad som årets resultat och årets 
avskrivningar i förhållande till årets nettoinvesteringar (exklusive 
exploateringsinvesteringar).

Självfinansie-
ringsgrad

 Utfall 
2019

Budget
2020

prognos
2021

 prognos
2022

 prognos 
mandat

perioden

Årets resultat 8,5 8,0 8,0 8,0 32,5

Årets avskriv-
ningar

23,0 23,2 24,0 25,0 95,2

Resultat inkl. 
avskrivningar

31,5 31,2 32,0 33,0 127,7

Investeringar 
(exkl. exploa-
tering)

33,7 98,6 80,2 13,0 225,5

Självfinansie-
ringsgrad (%)

93% 32% 40% 54% 57%
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23. Soliditeten inkl. pensionsåtaganden ska årligen bibehållas eller förbättras. 

Soliditeten inkl. pensionsåtagandena uppgick 2019-12-31 till 23 
procent, vilket ska jämföras med föregående års värde som var 22 
procent. Målet om att soliditeten årligen ska förbättras eller bibe-
hållas har därmed uppnåtts. 
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26. Taxor för elnät och fjärrvärme i Hjo energi AB bör ligga under regiongenomsnittet.

25. Soliditeten inkl. pensionsåtaganden ska årligen bibehållas eller förbättras. 

24. Soliditeten i koncernen Hjo stadshus AB ska öka med minst 1 % per år från och med år 
2015 och senast år 2025 uppgå till minst 25 %.

Soliditetsmålet i koncernen Hjo Stadshus AB sattes 2012 och 
soliditeten har sedan dess ökat och uppgår per 2019-12-31 till 
drygt 34 %. 

Soliditeten för AB Hjo Småindustrier uppgår per 2019-12-31 till 
ca 88 % . 

Hjo Energi AB:s taxor för elnät och fjärrvärme ligger, i jämförelse 
med övriga företag i regionen i den nedre kvartilen.  
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Anläggningstillgångar Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten. Kan vara immateriella  (t.ex. goodwill), materiella      
(t.ex. byggnader) eller finansiella (t.ex. aktier).

Antal årsarbetare Antalet personer som innehar tillsvidareanställningar under december månad omräknat till heltidstjänster. 

Avskrivning enligt plan Fördelning av totalutgiften för en anläggningstillgång. Kostnaden fördelas över det antal år som tillgången beräknas 
användas i verksamheten.

Avsättningar Förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller 
sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Balansräkning Visar den ekonomiska ställningen per den 31/12 och hur den förändrats under året. 

Driftbudget Omfattar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året.

Eget kapital Kommunens förmögenhet. Totala tillgångar minus totala skulder och avsättningar.

Eliminering Innebär att interna poster tas bort t.ex. köp och försäljningar mellan de egna bolagen. Detta görs för att uppgifter om 
intäkter, kostnader, fordringar och skulder inte ska medräknas flera gånger.

Kassaflödesanalys Visar kassaflödet från verksamheterna, investeringarna och finansieringen. Summan av dessa poster utgör föränd-
ringen av likvida medel.

Finansnetto Skillnaden mellan posterna finansiella intäkter och finansiella kostnader i resultaträkningen.

Finansiella nettotillgångar Nettot av kommunens alla kort- och långfristiga tillgångar och skulder. Detta belopp relateras sedan till verksamhe-
tens bruttokostnader.

Kassalikviditet Omsättningstillgångarna i relation till de kortfristiga skulderna. Visar kommunens betalningsstyrka på kort sikt. Vid 
100 % täcks de kortfristiga skulderna av likvida medel, kortfristiga fodringar och kortfristiga placeringar.

Kortfristiga skulder Lån och övriga skulder som förfaller till betalning inom ett år.

Långfristiga skulder Lån och övriga skulder med en löptid överstigande ett år.

Nettoinvesteringar Investeringsutgifter efter avdrag för olika bidrag och ersättningar.

Nettokostnader Kostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar m.m.

Nettokostnadsandel Hur stor andel av skatteintäkterna och generella statsbidrag som har gått åt till att finansiera verksamheternas
nettokostnader.

Omsättningstillgångar Tillgångar som inte innehas för stadigvarande bruk, utan förbrukas i samband med framställning av produkter eller 
tjänster eller på annat sätt används i verksamheterna. 

Realisationsvinst/förlust Vinst/förlust som uppstår vid försäljning av fast eller lös egendom. Beräknas som skillnaden mellan försäljningspris 
och anskaffningsvärdet med avdrag för gjorda avskrivningar.

Resultaträkning Visar hur förändringen av det egna kapitalet under året har uppkommit.

Skattefinansieringsgrad av 
investeringar

Visar hur stor del av kommunens skatteintäkter som återstår efter att den löpande driften finansierats. Ett värde 
över 100 % innebär att kommunen har kunnat finansiera alla investeringarna med egna medel och inte behövt låna 
externt.

Soliditet Eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Beskriver hur kommunens långsiktiga betalningsstyrka utvecklas. Ju 
högre soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme.

Taxefinansierad verksamhet Verksamhet som finansieras genom taxor från de som nyttjar tjänsten t.ex. vatten och avlopp och renhållning.

Årets resultat Förändringen av det egna kapitalet.
 

Ordlista & definitioner
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